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42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Jan-Erik Vigård till protokolljusterare.
__________
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44 §. BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Förslag för miljönämndens
uppgiftsområden

Kommunstyrelsen inbegär miljönämndens förslag till budget för år 2015 samt ekonomiplan
för åren 2015-2017. Övergripande strategiska mål, i enlighet med kommunens strategiplan
2020, skall även ingå i budgeten.

Kommunfullmäktige har utfärdat följande ramar för driftsbudgeten 2015:

Utgifter Inkomster Netto
MILJÖNÄMNDEN 320 148 5 390 314 758

Miljönämnden fördelar själv anslagen mellan sina uppgiftsområden inom given nettoram.

Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2015 bifogas som bilaga 1/44 § av den
30.9.2014. Förslag till ekonomiplan 2015-2017 samt textdel bifogas som bilaga 2 och 3/44 §
av den 30.9.2014. De strategiska målen framgår av textdelen.

Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2013, budget 2014, bokföringsrapport
september 2014 samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2015. Förslaget
är i enlighet med de givna ramarna, som är något lägre än budgeten år 2014.

Enligt de uppgifter som Mellersta Österbottens miljöhälsovård har gett minskar kostnaderna
för miljöhälsovården med ca 20 000 € år 2015. Minskningen beror dels på att man i budget-
förslaget för år 2014 räknade med för stora löneförhöjningar, dels på att den procentuella
fördelningen av kostnaderna mellan medlemskommunerna har ändrats till Kronobys fördel.
Fördelningen baseras på antalet tillsynsobjekt och invånarantal.

Överskottet från miljöhälsovården har i budgetförslaget fördelats på uppgiftsområdet miljö-
vård. För övriga ”Kontors-, bank- och experttjänster” (4340) har reserverats 9500 €, vilket är
något högre än år 2014. Anslaget är avsett att användas för köp av tjänster som gäller in-
spektioner och övervakning. Anslag för ändamålet har funnits med i miljönämndens budget
sedan 2012, men har hittills inte använts. Behovet av tilläggsresurser ökar under de närmas-
te åren, då kommunens miljövårdsmyndighet enligt den nya miljöskyddslagen (527/214) är
skyldig att utarbeta en tillsynsplan och ett tillsynsprogram. Samtidigt ökar behovet av över-
vakning gällande avloppsvattenhanteringen på glesbygden, då avloppsförordningens
(209/2011) övergångstid går ut år 2016. Det är tveksamt om nuvarande personalresurser
räcker till, varför behov av köptjänster eller andra arrangemang kan bli aktuella. Tillsynen blir
enligt miljöskyddslagen avgiftsbelagd, vilket så småningom ger kommunens miljövårdsmyn-
dighet nya inkomster.

Anslagen för understöd (4743) har som en följd av överskottet ökats jämfört med år 2014.
För ”övriga projekt” har reserverats 20 000 €. Beredskap att delta i finansieringen av miljö-
projekt behövs fortsättningsvis. Bakgrundsutredningar för restaureringen av Lotassjön har
gjorts. Ifall projektet får en fortsättning och de föreslagna restaureringsåtgärderna påbörjas
kan kommunal delfinansiering behövas. Planeringen av restaureringen av Rekijärvi och ny-
regleringen av Djupsjön och sjögruppen ovanom Grundfors damm fortsätter i NTM-
centralens regi. Genomförande av åtgärder kan bli aktuellt mot slutet av perioden. Även
andra, nya projekt kan bli aktuella. Anslaget för kalkning av Kronoby å har strukits, eftersom
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det inte har använts på många år. Ifall behov av understöd för kalkning finns kan anslaget för
”övriga projekt” användas.

I övrigt har endast mindre ändringar gjorts i budgetförslaget jämfört med år 2014. Löneansla-
gen har höjts med 1,0 % enligt direktiv från ekonomikansliet. Mindre justeringar i övriga an-
slag har gjorts där det på basen av bokslut och bokföringsrapport har konstaterats vara nöd-
vändigt. Bl. a. kopieringskostnaderna har stigit i år delvis p.g.a. en övervakningskampanj
gällande avloppsslam samt avloppsrådgivningsprojektet JÄSSI. Den förstnämnda får troligt-
vis en fortsättning i nästa år. De ökade kopieringskostnaderna torde också bero på att färg-
kopiering har blivit vanligare, och är nödvändigt i vissa fall. Anslagen för litteratur samt tid-
ningar och tidskrifter har justerats så att de bättre motsvarar hur utgifterna bokförs.

Fullmäktige har i ramarna höjt inkomsterna för miljönämnden år 2015 jämfört med 2014. Det
är svårt att uppskatta inkomsterna, men nivån torde vara realistisk. I ekonomiplanen har be-
aktats att tillsynen enligt miljöskyddslagen så småningom blir avgiftsbelagd.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner förslaget till budget 2015, ekonomiplan 2015-2017 samt strategis-
ka mål i enlighet med bilagorna 1-3/44 § av den 30.9.2014.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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45 §. INFORMATION Ny miljöskyddslagstiftning

En ny miljöskyddslag (527/2014) har trätt i kraft 1.9.2014, och den gamla lagen (86/2000) har
därmed upphävts. Med stöd av den nya lagen har statsrådet utfärdat en ny förordning om
miljöskydd (713/2014), som upphäver den gamla miljöskyddsförordningen (169/2000). Den
nya förordningen har trätt i kraft 10.9.2014.

I och med den nya lagen implementerades EU-s direktiv om industriutsläpp (2010/75/EU) i
den nationella lagstiftningen. Genom förordningen verkställs de bestämmelser i direktivet
som gäller tillståndsförfarande, tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) och tillsyn över
tillståndspliktiga verksamheter.

Miljöskyddslagstiftningens tillämpningsområde och de centrala principerna och skyldigheter-
na förblir i stort sett oförändrade. Bestämmelserna om både verksamhetsutövarens och
myndigheternas skyldigheter har preciserats. Tillståndsförfarandet vid anläggningar som hör
till kommunernas behörighet förblir i huvudsak oförändrat.

En förteckning över anläggningar och miljötillståndspliktiga verksamheter utgör bilaga 1 till
den nya lagen. Verksamheterna grupperas i direktivanläggningar (direktivet om industriut-
släpp) och andra anläggningar. Samtliga direktivanläggningars miljötillståndsärenden hand-
läggs av den statliga miljötillståndsmyndigheten. Tillståndsplikten samt fördelningen av behö-
righet för statens och kommunens tillståndsmyndigheter förblir i stort sett oförändrade. Av
förordningens 1 § och 2 § framgår vilken myndighet som handlägger ärendena. Behörighe-
ten ändras när det gäller skogsindustri, kemisk industri, verksamhet där organiska lösnings-
medel används samt avfallsbehandling. Sågverk och fanerfabriker kommer att börja omfattas
av regionförvaltningsverkens tillståndsprövning. Så sker också när det gäller fabriker som
tillverkar tvättmedel och anläggningar där farliga organiska lösningsmedel används. Behand-
ling av miljötillstånd för bilskrotningsanläggningar överförs till kommunerna. I fortsättningen
kommer kommunerna också att handlägga miljötillstånd för verksamheter där allt större
mängder avfall behandlas. Behörighetsgränsen när det gäller verksamheter där avfall be-
handlas yrkesmässigt eller i en anläggning höjs från tidigare 10 000 ton till 50 000 ton i frå-
ga om icke förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall och asfaltavfall eller inert avfall, och
till 20 000 ton per år i fråga om annat avfall. Kommunerna får också en möjlighet att på an-
sökan överta behörigheten för en del tillståndspliktiga anläggningar som hör till en statlig
tillståndsmyndighet. Beträffande djurstall och pälsdjursfarmer har man tillsvidare inte gjort
ändringar då det gäller behörighet för de kommunala och statliga miljötillståndsmyndigheter-
na.

En förteckning över registreringspliktiga verksamheter utgör bilaga 2 till den nya miljöskydds-
lagen. Registreringsförfarandet är i huvudsak oförändrat, men nytt är bl.a. att kommunernas
miljövårdsmyndigheter också ska registrera VOC-anläggningar. Registrering och tillstånd kan
i fortsättningen vara parallella förfaranden på samma anläggning, t.ex. en stenkross kan be-
viljas miljötillstånd och en asfaltstation registreras på samma område med samma verksam-
hetsidkare (MSL 116 §).

Ett av syftena med den reviderade miljöskyddslagen är att effektivisera tillståndsförfarandet
och övervakningen av tillstånden inom miljövården. För kommunerna gäller de största lag-
ändringarna ordnandet av tillsynen. Det blir obligatoriskt att planera tillsynen på förhand och
det blir tillåtet att i begränsad utsträckning börja ta ut en tillsynsavgift. För de kommunala
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miljövårdsmyndigheterna är uppgörande av en tillsynsplan och ett tillsynsprogram en ny
skyldighet som ska fullföljas inom tre år. Den nya lagen möjliggör anlitande av en assistent,
en person som inte är tjänsteman eller tjänsteinnehavare, för tillsynsuppgifter (MSL 18 kap.).

Tillsynsavgift kan tas ut för regelbunden tillsyn och för tillsyn i anknytning till utövande av
förvaltningstvång. Avgifterna ska enligt den nya lagen vara skäliga för företag med färre än
10 anställda, s.k. mikroföretag. Tack vare tillsynsavgiften kan kommunerna förbättra sina
resurser att övervaka miljövården (MSL 205 §, 206 §).

Tillsynen effektiveras genom mera systematik. Målet är en allt jämnare kvalitet och mera
enhetlighet inom tillsynen. Tillsynen ska riktas särskilt på verksamheter där tillsyn är mest
motiverad på grund av risken för miljöförstöring. Tillsynen ska alltså ta fasta på risker som
beror på verksamheten. Det är med andra ord möjligt att rangordna tillsynsåtgärderna och
använda sampel (MSL 168 §, FoM 18 §, 29 §, 30 §).

Den nya lagen innebär också flera skyldigheter när det gäller datasystemen. Inom tre år ska
kommunerna lämna allt fler uppgifter till miljövårdens datasystem. Det gäller t.ex. tillstånds-
och tillsynsbeslut, planer och uppgifter om kontroller. Kommunerna ska också i mån av möj-
lighet främja att elektroniska system införs i tillståndsförfarandet. Miljötillståndsansökningar
som handläggs av regionförvaltningsverken ska lämnas in också elektroniskt, om myndighe-
ten inte har godkänt något annat (MSL 39 §, 45 §, 223 §).

Bestämmelserna som gäller krav på att en ny ansökan för översyn av tillståndsbestämmel-
serna ska inlämnas har lindrats, så att man nu vid behov kan ge en sådan bestämmelse, då
det tidigare har varit obligatoriskt (MSL 71 §). Miljötillståndsansökningar som gäller väsentlig
ändring av en verksamhet ska avgöras så att prövningen omfattar de delar av verksamheten
som kan påverkas av den väsentliga ändringen samt de konsekvenser och risker för miljön
som ändringen kan orsaka. (MSL 29 §, 48 §).

Besvär över miljötillståndsbeslut ska i fortsättningen lämnas in direkt till Vasa förvaltnings-
domstol, och inte som tidigare till den myndighet som har fattat beslutet (MSL 190 §)

Planläggningen får ännu större betydelse vid placering av miljötillstånds- eller registrerings-
pliktig verksamhet. Placering får inte ske i strid med detaljplan, och om det finns en gällande
landskapsplan eller en generalplan med rättsverkningar ska det dessutom ses till att placer-
ingen av verksamheten inte gör det svårt att använda området för det ändamål som anges i
planen (MSL 12 §).

Myrarnas naturvärden beaktas noggrannare i den nya lagstiftningen. Myrarnas naturtillstånd
kan vara avgörande för om tillstånd för torvutvinning kan beviljas. Nytt är också att all torvut-
vinning är miljötillståndspliktig verksamhet. Tidigare fanns en nedre gräns på 10 ha (MSL 13
§, FoM 44 §).

Den nya miljöskyddslagen finns på nätet på sidan
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140527

Statsrådets förordning om miljöskydd hittas på
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140713
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Förnyandet av miljöskyddslagstiftningen fortgår ännu. Beredning av det andra skedet pågår
och avsikten är att ärendet ska behandlas ännu i höst. En arbetsgrupp har utarbetat ett för-
slag för att utveckla miljötillståndsförfarandet gällande djurstall och pälsdjursfarmer. Ändring-
ar i behörigheten för de statliga och kommunala tillståndsmyndigheterna föreslås, och man
har även utrett möjligheterna att ta i bruk ett registreringsförfarande för djurstall och päls-
djursfarmer. Det har också förts fram förslag om att sammanslå miljötillstånden och mark-
täktstillstånden till ett gemensamt tillståndsförfarande.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2014

46 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls, päls-
djursfarm

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 § 16 Ab MS-Päls miljötillstånd för verksamhet som omfattar
pälsdjursuppfödning på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del av lägenheten Anders-
fors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 9.5.2014.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

7. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller
avtalad åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 19,75 ha för 395 avelsrävho-
nor. Gödsel kan även överlåtas till jordbrukare eller kompostandelslag med till-
stånd att ta emot gödseln. Intyg över gödselanvändningen bör inlämnas till miljö-
myndigheten senast 31.5.2014.

Ab MS-Päls har 3.9.2014 till miljökansliet inlämnat två avtal om överlåtelse av stallgödsel
omfattande sammanlagt 19,75 ha.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i miljötill-
ståndsbestämmelse 7 har uppfyllts.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 18/2013

47 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion/Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkane-
va, Oy Alholmens Kraft Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 16.9.2014 gett ett beslut som gäller
Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet
för Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva torvproduktionsområden, miljötillstånd för
tilläggsområde (Kivineva) samt tillstånd att inleda verksamheten på tilläggsområdet trots ett
eventuellt ändringssökande.

Produktionsområdet är beläget i Kaustby och Kronoby kommuner. Placeringen framgår av
kartan som bifogas som bilaga 1/47 § av den 30.9.2014.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 63 § 19.11.2013:

”Miljönämnden förordar förlängning av Oy Alholmens Kraft Ab:s miljötillstånd för torvproduktion på
Kötyskäsaarenneva-Iso Vehkaneva-området. Det är ändamålsenligt att fortsätta torvproduktionen på
områden som redan är i bruk. Dräneringsvattnet från verksamheten har på basen av erhållna uppgifter
relativt liten inverkan på Ullava å. Reningseffekten har varit bra. Inga oskäliga olägenheter p.g.a.
damm eller buller har konstaterats. Miljönämnden anser att tillståndsbestämmelserna bör uppdateras
där det finns behov och bästa tillgängliga teknik fortsättningsvis användas.

Miljönämnden anser att tillstånd för tilläggsområdet Kivineva inte bör beviljas. Kivineva ingick inte i
den miljökonsekvensbedömning som har gjorts för torvproduktionen i området. Enligt åtgärdspro-
grammet för vattenvården i Perho ås och Kelviå ås vattendragsområden bör man då nya områden tas
i bruk mera än tidigare fästa vikt vid produktionsområdenas gemensamma konsekvenser. Även det
mottagande vattendragets toleransnivå bör beaktas.

Trots att effektiva reningsmetoder tillämpas medför ibruktagandet av ett nytt produktionsområde ytter-
ligare belastning på Ullava å, Emmes Storträsket och Perho å. Den ökade mängden fosfor, kväve och
fasta ämnen som tillförs vattendragen är betydande. Ifall tillstånd beviljas bör krav på användning av
bästa tillgängliga teknik ställas. Reningssystemen bör fungera året runt och ha beredskap för excep-
tionella väderförhållanden.

Miljönämnden bedömer att avståndet från det nya tilläggsområdet till den närmaste bebyggelsen är så
pass kort att verksamheten kan medföra oskälig olägenhet för fastighetsinnehavaren i form av damm
och buller. Miljönämnden anser också att förekomsten av en del hotade arter på det nya området bör
beaktas i tillståndsbehandlingen.”

Regionförvaltningsverket har genom sitt beslut justerat tillståndsvillkoren i miljötillståndet för
Kötyskäsaarenneva - Iso Vehkaneva samt beviljat miljötillstånd för ett ca 61,5 ha stort
tilläggsområde. Produktionsområdets areal inklusive stackområden är totalt ca 216,5 ha.
Regionförvaltningsverket har avslagit ansökan till den del som har markerats på kartan i be-
slutets bilaga 2, vilken bifogas som bilaga 2/47 § av den 30.9.2014. Området har begränsats
p.g.a. närheten till fritidsbebyggelse, som skulle förorsakas oskälig belastning i form av buller
och damm från produktionen ifall verksamheten bedrevs enligt ansökan. Regionförvaltnings-
verket har också avslagit tillståndshavarens ansökan om att inleda verksamhet på tilläggs-
området oberoende av ändringssökande.
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Tillståndet är förenat med villkor gällande utsläpp till vatten, utsläpp i luften och buller, lagring
och avfall, störningar och undantagssituationer, kontroller (inverkan på vattendrag och fisk-
bestånd), underhållsskyldigheter, fiskerihushållningsavgift, nedläggning av verksamheten
och eftervård samt ersättningar. Tillståndsvillkoren med motiveringar bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 3/47 § av den 30.9.2014.

Miljönämndens åsikter har delvis beaktats. Tilläggsområdet på Kivineva har begränsats för
att verksamheten inte ska förorsaka oskäligt besvär för grannarna. Tillstånd har ändå bevil-
jats på en del av området. Regionförvaltningsverket anser att det faktum att Kivineva inte
omfattats av den ursprungliga miljökonsekvensbedömningen inte är ett hinder för att bevilja
tillstånd. Miljötillståndet för Kivineva och förutsättningarna för att bevilja tillstånd har behand-
lats som ett separat nytt tillståndsärende i beslutet. En miljökonsekvensbedömning är inte
nödvändig eftersom storleken på tilläggsområdet är mindre än 150 ha. Regionförvaltnings-
verket konstaterar vidare att det på tilläggsområdet inte finns sådana skyddsvärden eller sär-
skilda naturförhållanden som skulle vara ett hinder för att bevilja tillstånd.

Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndshavaren skall senast 30.9.2024 lämna in en ansökan
om justering av tillståndsvillkoren till regionförvaltningsverket.

Besvärstiden för sökande av ändring i beslutet utgår 16.10.2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om utvidgning av pälsdjursfarm 5.9.2014
o Kaj Lindbäck, Terjärv

 Utlåtande om lagring av pälsdjursgödsel i stack 15.9.2014
o Kristian Berg, Nedervetil

 Pöyry Finland Oy, Ahma, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande 18.8.2014
o Vattendragskontroll före avtappning, Terjärv Frys Ab, 10.9.2014
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket samt

slamanalys 13.8.2014
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 27.8.2014
o Vattenundersökningar i Larsmosjön, augusti 2014
o Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat år 2013
o Samkontrollen för Esse, Kronoby och Purmo åar, årsrapport 2013 del II, vat-

tendragskontroll

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 2.9.2014 om muddringsplan/Christer Sweins och Carola Åstrand,

Larsmosjön
o Utlåtande 25.8.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdik-

ning/Särsbäcken, Kronoby å
o Utlåtande 25.8.2014 om byggande av ett nytt sjuk-/kalvningsstall/Åsbro Mjölk

Öb
o Meddelande 15.9.2014 om rättelse av beslut givet 7.2.2014 gällande godkän-

nande av den fiskeriekonomiska samkontrollplanen för Perho å

 Miljövårdsbyrån i Jakobstad
o Rapport ”Luftkvaliteten i Jakobstadsnejden 2012-2013

 Ab Ekorosk Oy
o Insamling av lantbruksplaster 27-31.10.2014

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

 Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd
o Protokoll 23.9.2014

 Lag om ändring av lagen om vattentjänster (681/2014) har trätt i kraft 1.9.2014

 Kronoby kommuns bokslut 2013

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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49 §. 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: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

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:
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.


