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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
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5 §. BYGGLOV Ansökan av AA
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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.
__________
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2 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Susanna Toivonen och Per-Emil Sandstedt till protokollju-
sterare.
__________
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3 §. SAMMANTRÄDESTIDER

Tillståndssektionen bör besluta om sammanträdestider 2018. Ett förslag till sammanträdes-
dagar bifogas som bilaga 1/3 § av 6.2.2018.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår
av bilaga 1/3 § av 6.2.2018. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra sammanträ-
den kan hållas. Sammanträdena hålls i regel kl. 17.30, decembermötet kl. 16.00. Tidpunkten
och platsen kan variera efter behov.

Under diskussionen i tillståndssektionen föreslår Carl-Johan Enroth att sammanträdena i
regel ska hållas kl. 18.00. Förslaget får understöd av Susanna Toivonen. Omröstning verk-
ställs så att de som understöder Enroths förslag svarar ”Nej” och de som understöder miljö-
vårdssekreterarens förslag svarar ”Ja”. Vid omröstningen ges fyra (4) ”Nej”-röster (Carl-
Johan Enroth, Susanna Toivonen, Per-Emil Sandstedt, Inger Wistbacka) och en (1) ”Ja”-röst
(Sören Dahlvik).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt efter omröstning att sammanträdena i regel hålls kl. 18.00,
decembermötet kl. 16.00. De preliminära sammanträdesdagarna enligt bilaga 1/3 § av
6.2.2018 godkändes enhälligt.
__________
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Dnr: TILLST 7/2018

4 §. BYGGLOV Ansökan av AA

AA ansöker om bygglov för tillbyggnad av en bostadsbyggnad på lägenheten Lybäck RNr
60:0 i Överbråtö by, i Kronoby, adress Libiktåge 18, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är ett bostadsrum.

Tillbyggnadens våningsyta är 12 m2 och volymen är 34 m3.

Byggnadsbeteckning är 102043591R.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/4 § av 6.2.2018. Karta bifogas till föredragningslis-
tan som bilaga 2/4 § av 6.2.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 8/2018

5 §. BYGGLOV Ansökan av AA

AA ansöker om bygglov för tillbyggnad av en bostadsbyggnad på lägenheten Lybäck RNr
60:0 i Överbråtö by, i Kronoby, adress Libiktåge 15, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är en kvist.

Tillbyggnadens våningsyta är 9 m2 och volymen är 30 m3.

Byggnadsbeteckning är 102043590P.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/5 § av 6.2.2018. Karta bifogas till föredragningslis-
tan som bilaga 2/5 § av 6.2.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 9/2018

6 §. BYGGLOV Ansökan av BB och CC

BB och CC ansöker om bygglov för uppförande av en bilverkstad på lägenheten Nygrannas
RNr 23:30 i Terjärv by, i Terjärv centrum, adress Hästbackavägen 90, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Byggnadens användningsändamål är bilverkstad.

Byggnadens våningsyta är 397 m2 och volymen är 2245 m3.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/6 § av 6.2.2018. Karta bifogas till föredragningslis-
tan som bilaga 2/6 § av 6.2.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Byggnaden skall ha en sådan konstruktion så att bullernivån utomhus under dagen (kl. 7-22)
inte överstiger riktvärdet 55 dB och nattetid (kl. 22-7) inte överstiger riktvärdet 50 dB.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 10/2018

7 §. BYGGLOV Ansökan av DD

DD ansöker om bygglov för uppförande av en fritidsstuga på lägenheten Asplund RNr 11:74 i
Hästbacka by, vid Djupsjöbacka. Den gamla fritidsstugan brann år 2016. Adress Djupsjö-
backavägen 119, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på ett strandområde utan plan.

Byggnadens användningsändamål är fritidsstuga.

Byggnadens våningsyta är 52 m2 och volymen är 176 m3.

Kommunstyrelsen har beviljat undantagslov för åtgärden 22.1.2018, 11 §. Byggnadsplatsen
ligger på ett strandområde utan plan, vid Kronoby å, varför byggnadsåtgärden kräver undan-
tagslov.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/7 § av 6.2.2018. Karta bifogas till föredragningslis-
tan som bilaga 2/7 § av 6.2.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Byggnadsarbetena får inte inledas innan undantagslovet har vunnit laga kraft.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 3/2018

8 §. MILJÖTILLSTÅND Förlängning av tidsfrist för miljötillståndsansökan/EE, djur-
stall

Miljönämnden beslöt i 24 § 21.3.2017 att ålägga EE att ansöka om miljötillstånd för uppföd-
ning av nötkreatur i sitt djurstall på lägenheten Wis RNr 20:6 i Hopsala by i Kronoby kom-
mun, adress Backfolkvägen 101, 68500 Kronoby. Beslutet fattades med hänvisning till den
nya miljöskyddslagen (527/2014), som utgår från att all miljötillståndspliktig verksamhet ska
ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd,
alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Som bakgrund fanns
en under hösten 2016 gjord genomgång av alla miljötillståndspliktiga djurstall och pälsdjurs-
farmer som saknade miljötillstånd eller motsvarande beslut i kommunen. Verksamhetsidkar-
na hördes och gavs möjlighet att ge bemötande innan beslut om åläggande att söka miljötill-
stånd fattades.

EE meddelade 16.11.2016 som svar på hörandebrevet att den nuvarande verksamheten
sannolikt kommer att upphöra, eventuellt kommer produktionen att omläggas till diko- eller
köttdjursuppfödning. Andra alternativ är att all djurhållning upphör.

Beslutet om åläggande gavs med motiveringen att djurmängden som hålls på gården
överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande miljötillstånd
eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller placerat i enlighet
med en stads- eller byggnadsplan. Enligt miljönämndens beslut skulle miljötillståndsansökan
lämnas in senast 31.12.2017.

EE har 29.12.2017 anhållit om uppskov gällande ansökan om miljötillstånd, eftersom ägoför-
hållandet på gården ändras från 1.1.2018. En stegvis generationsväxling är på gång och en
jordbrukssammanslutning ska bildas. Mjölkproduktionen kommer stegvis att avslutas och
övergå i dikoproduktion.

Inget akut behov av åtgärder gällande miljötillståndet finns. Inga klagomål har gjorts om
verksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen förlänger tidsfristen för inlämnande av miljötillståndsansökan till
31.12.2018, med motiveringen att det inte är ändamålsenligt att söka miljötillstånd i nuläget,
då man planerar att göra ändringar i verksamheten inom den närmaste framtiden. Ifall bygg-
lov söks för eventuella åtgärder som rör djurhållningen före ovan nämnda datum bör miljötill-
ståndsansökan lämnas in tidigare, så att ansökan kan behandlas innan bygglov beviljas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 4/2018

9 §. MILJÖTILLSTÅND Förlängning av tidsfrist för miljötillståndsansökan/FF, djur-
stall

Miljönämnden beslöt i 25 § 21.3.2017 att ålägga FF att ansöka om miljötillstånd för uppföd-
ning av nötkreatur i sitt djurstall på lägenheten Skata RNr 6:47 i Norrby by i Kronoby kom-
mun, adress Norrbyvägen 267, 68500 Kronoby. Beslutet fattades med hänvisning till den
nya miljöskyddslagen (527/2014), som utgår från att all miljötillståndspliktig verksamhet ska
ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd,
alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Som bakgrund fanns
en under hösten 2016 gjord genomgång av alla miljötillståndspliktiga djurstall och pälsdjurs-
farmer som saknade miljötillstånd eller motsvarande beslut i kommunen. Verksamhetsidkar-
na hördes och gavs möjlighet att ge bemötande innan beslut om åläggande att söka miljötill-
stånd fattades.

FF meddelade 7.11.2016 som svar på hörandebrevet att produktionsinriktningen troligtvis
kommer att ändra från mjölkproduktion till dikouppfödning inom ett par år, då sonen tar över
verksamheten. En ansökan om miljötillstånd kommer att lämnas in.

Beslutet om åläggande gavs med motiveringen att djurmängden som hålls på gården
överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande miljötillstånd
eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller placerat i enlighet
med en stads- eller byggnadsplan. Enligt miljönämndens beslut skulle miljötillståndsansökan
lämnas in senast 31.12.2017.

FF har 8.1.2018 anhållit om uppskov gällande ansökan om miljötillstånd, med motiveringen
att det ännu inte är klart om sonen ska fortsätta med mjölkkor eller gå över till dikor och
slaktdjur. Sonen går ännu i Lannäslunds lantbruksskola.

Inget akut behov av åtgärder gällande miljötillståndet finns. Inga klagomål har gjorts om
verksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen förlänger tidsfristen för inlämnande av miljötillståndsansökan till
31.12.2018, med motiveringen att det inte är ändamålsenligt att söka miljötillstånd i nuläget,
då man planerar att göra ändringar i verksamheten inom den närmaste framtiden. Ifall bygg-
lov söks för eventuella åtgärder som rör djurhållningen före ovan nämnda datum bör miljötill-
ståndsansökan lämnas in tidigare, så att ansökan kan behandlas innan bygglov beviljas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 6/2018

10 §. MILJÖTILLSTÅND Förlängning av tidsfrist för miljötillståndsansökan/GG, djur-
stall

Miljönämnden beslöt i 21 § 21.3.2017 att ålägga GG att ansöka om miljötillstånd för uppföd-
ning av nötkreatur i sitt djurstall på lägenheterna Ravalds RNr 5:67 och Björklind RNr 53:3 i
Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Hästbackavägen 422, 68700 Terjärv. Beslutet fat-
tades med hänvisning till den nya miljöskyddslagen (527/2014), som utgår från att all miljö-
tillståndspliktig verksamhet ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som
kan jämställas med miljötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller
byggnadsplan. Som bakgrund fanns en under hösten 2016 gjord genomgång av alla miljötill-
ståndspliktiga djurstall och pälsdjursfarmer som saknade miljötillstånd eller motsvarande be-
slut i kommunen. Verksamhetsidkarna hördes och gavs möjlighet att ge bemötande innan
beslut om åläggande att söka miljötillstånd fattades.

GG meddelade 9.11.2016 som svar på hörandebrevet att sonen så småningom kommer att
ta över verksamheten. GG övervägde att ansöka om miljötillstånd redan tidigare.

Beslutet om åläggande gavs med motiveringen att djurmängden som hålls på gården
överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande miljötillstånd
eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller placerat i enlighet
med en stads- eller byggnadsplan. Enligt miljönämndens beslut skulle miljötillståndsansökan
lämnas in senast 31.12.2017.

GG har 4.12.2017 meddelat att generationsväxling genomförs 2018. Sonen tar över verk-
samheten, som troligtvis kommer att omfatta endast uppfödning av köttnöt, då mjölkproduk-
tionen avslutas. Antalet djur som kommer att hållas på gården är fortfarande oklart. Man räk-
nar med att bygga om djurstallet, och kommer att lämna in bygglovs- och miljötillståndsansö-
kan då planerna är klara.

Inget akut behov av åtgärder gällande miljötillståndet finns. Inga klagomål har gjorts om
verksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen förlänger tidsfristen för inlämnande av miljötillståndsansökan till
31.12.2018, med motiveringen att det inte är ändamålsenligt att söka miljötillstånd i nuläget,
då man planerar att göra ändringar i verksamheten inom den närmaste framtiden. Ifall bygg-
lov söks för eventuella åtgärder som rör djurhållningen före ovan nämnda datum bör miljötill-
ståndsansökan lämnas in tidigare, så att ansökan kan behandlas innan bygglov beviljas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 34/2006

11 §. MILJÖTILLSTÅND Bedömning av behov att ändra miljötillstånd/Björkens Gris
Ab

Västra Finlands miljöcentral har 14.11.2006 beviljat Björkens Gris Ab miljötillstånd för verk-
samhet som gäller svinhushållning på lägenheten Björkens Svingård RNr 3:33 i Påras by i
Kronoby kommun. Enligt beslutet skulle en ansökan för justering av tillståndsbestämmelser-
na lämnas in senast 31.12.2016. Skyldigheten att lämna in ansökan har upphört genom en
ändring av miljöskyddslagen (423/2015), som trädde i kraft 1.5.2015. Tillsynsmyndigheten
ska istället i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra miljötillstån-
det senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om justering skulle ha lämnats till tillstånds-
myndigheten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 18.12.2015 överfört handlingarna
som gäller Björkens Gris Ab:s miljötillstånd till Kronoby kommuns miljövårdsmyndighet, med
hänvisning till en ändring av miljöskyddsförordningen (449/2015). Kommunens miljövårds-
myndighet är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden som gäller Björkens Gris
Ab:s verksamhet sedan 1.5.2015.

En periodisk inspektion enligt tillsynsprogrammet har gjorts vid Björkens Gris Ab:s djurstall
23.1.2018. Inspektionsprotokoll bifogas som bilaga 1/11 § av 6.2.2018. Inga olägenheter
observerades kring svinhuset, inga anmärkningar antecknades. Miljötillståndet gicks igenom.
Miljötillståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/11 § av 6.2.2018.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen bedömer på basen av den gjorda inspektionen och erhållna uppgifter att
Björkens Gris Ab:s verksamhet på lägenheten Björkens Svingård RNr 3:33 i Påras by i hu-
vudsak bedrivs i enlighet med miljötillståndet beviljat av Västra Finlands miljöcentral
14.11.2006. De avvikelser som finns medför ingen risk för förorening av miljön eller oskälig
olägenhet för grannarna. De tillståndsbestämmelser som ingår i miljötillståndet uppfyller de
krav som ställs i miljölagstiftningen idag. Tillståndssektionen godkänner att verksamheten
fortsätter med stöd av miljötillståndet. Behov att ändra tillståndet bedöms i fortsättningen i
samband med den regelbundna tillsynen. Ifall verksamheten ändras väsentligt bör nytt miljö-
tillstånd sökas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2006

12 §. MILJÖTILLSTÅND Bedömning av behov att ändra miljötillstånd/Backfälts Bil-
service Ab

Västra Finlands miljöcentral har 15.1.2008 beviljat Backfälts Bilservice Ab miljötillstånd för
verksamhet som gäller bildemontering på lägenheterna Fältbacka RNr 39:1 och Servicetomt
RNr 10:24 samt del av Skaftbacka RNr 39:8 i Nedervetil by i Kronoby kommun. Enligt beslu-
tet skulle en ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna lämnas in senast 30.12.2017.
Skyldigheten att lämna in ansökan har upphört genom en ändring av miljöskyddslagen
(423/2015), som trädde i kraft 1.5.2015. Tillsynsmyndigheten ska istället i samband med den
regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra miljötillståndet senast ett år efter den tid-
punkt då ansökan om justering skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 25.11.2014, med hänvisning till
den nya miljöskyddsförordningen (713/2014), överfört handlingarna som gäller Backfälts Bil-
service Ab:s miljötillstånd till Kronoby kommuns miljövårdsmyndighet. Kommunens miljö-
vårdsmyndighet är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden som gäller bilskrot-
ningsanläggningar sedan förordningen trädde i kraft 10.9.2014.

Enligt miljötillståndet får antalet fordon som demonteras inte överstiga 100 st per år, vilket
motsvarar ca 80 ton. Högst 100 fordon får lagras samtidigt. Enligt tillståndsbeslutet och 29 §
miljöskyddslagen (527/2014) krävs ett nytt tillstånd för väsentliga ändringar av verksamhe-
ten.

HH har tagit kontakt med anledning av att tidpunkten för inlämnande av ansökan för justering
av tillståndsbestämmelserna närmade sig, och sände 18.12.2017 per e-post uppgifter om
verksamhetens omfattning i nuläget. Enligt uppgifterna demonteras årligen ca 150 bilar, som
ger ca 130 ton skrot. En ny demonteringshall (260 m2) har byggts 2011 och ett nytt område
för lagring av bilar som är tömda på vätskor har tagits i bruk 2017. En ny mottagningsplatta
av betong (70 m2) med plats för 12 bilar har byggts. Ca 250 bilar kan lagras samtidigt. En
del av verksamheten finns på en ny lägenhet Bilbacka RNr 39:14, som har bildats på områ-
det.

Inspektion på platsen har inte gjorts i detta skede, eftersom för tillsynen tillräcklig information
om verksamheten har erhållits av tillståndsinnehavaren.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen bedömer på basen av erhållna uppgifter att Backfälts Bilservice Ab:s
verksamhet har ändrat väsentligt sedan miljötillståndet beviljades 2008. Verksamhetens om-
fattning har ökat och fastighetsuppgifterna har ändrat.

Tillståndssektionen ålägger med hänvisning till 29 § miljöskyddslagen (527/2014) Backfälts
Bilservice Ab att ansöka om nytt miljötillstånd för sin bildemonteringsverksamhet senast
31.12.2018. Det beviljade tillståndet från 2008 gäller tills ett nytt tillståndsbeslut vinner laga
kraft.
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BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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13 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Ahma ympäristö Oy, Eurofins Ahma Oy
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin 12.12.2017, 16.1.2018
o Avloppsvattenkontroll, Evijärven Peruna Oy, (samkontrollen av Esse, Kronoby

och Purmo åar) 4.12, 27.12.2017
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, reningsverket 30.11.2017, vattend-

ragskontroll 11.12.2017
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab

16.1.2018
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation 24.1.2018

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Bedömning av behov att ändra miljötillstånd 8.1.2018/Södervik Gris Ab, åläg-

gande att lämna in ansökan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-
land senast 15.9.2018

o Utlåtande om vattenskyddsplan för dikning 22.1.2018/Rödbackens iståndsätt-
ningsdikning, vattnet leds via diken och utfallsdiken till Kronoby å

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 24.10, 28.11.2017

 Oy Alholmens Kraft Ab
o Meddelande 19.1.2018 om att iståndsättnings- och förbättringsarbeten utförs

vid Kötyskäsaarenneva-Iso Vehkaneva torvproduktionsområden från vecka 4
till april 2018

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 5 st.

 Kurser
o Ympäristöjohdon neuvottelupäivät, Vanda, 8-9.2.2018

 Byggnadsinspektörens beslut
o Beviljade åtgärdstillstånd

 II, bergsvärme
 JJ och KK, omändring av takkonstruktion
 Björklunds gård, uppförande av plansilo

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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14 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.
__________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 1, 2, 3, 13, 14

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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 lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


