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    Protokolljustering:    

134 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankal-

lat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört. 

 

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Till protokolljusterare väljs ledamöterna: 

  Jani Sjölund och Jeanette Johansson 

 

Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan fastställs. 
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    Protokolljustering:    

135 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

BN § 135/24.11.2021: 

Inga anmälningsärenden 
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    Protokolljustering:    

136 § LENNART LÖNNBERG ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖ-

RANDE AV ETT EGNAHEMSHUS, GARAGE OCH STAKET PÅ 

FASTIGHETEN GRANDUNGEN 3:133 I ÖSTERKALMARE . 

BN § 124/27.10.2021: 

Bygglov xx/2021:  

Lennart Lönnberg ansöker om bygglov för uppförande av ett egnahemshus, 

garage och staket på fastigheten Grandungen 3:133 i Österkalmare. I enlig-

het med överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten ligger på ett delgeneralplanerat område och är 3 640 m². Bygg-

rätt enligt nedan angivet i beskrivning. 

 

Enligt gällande föreskrifter i delgeneralplanen: 

SMÅHUSDOMINERAT BOSTADSOMRÅDE. 

I planen har anvisats placering och de nya tomter som får styckas utan att 

området behöver detaljplaneras. På tomterna gäller följande bestämmelser: 

1. Bostadsbyggnaderna ska anslutas till kommunalt avlopp utan dröjsmål 

när detta är möjligt. 

2. Båthus får inte byggas vid stranden, om tomtens strandlinje är kortare än 

40 m. 

3. Tomtens areal ska vara minst 1600 m². På tomten får ett bostadshus och 

en ekonomibyggnad byggas. Våningsantalet får vara högst I 2/3 

3. Om tomten är minst 5000 m² får för tomtägarens eget behov verkstad el-

ler arbetsplatsutrymme byggas. Verksamheten får inte föranleda miljöstör-

ningar eller störa grannar. 

4. Av tomtens areal får högst 15% bebyggas. 

Av ansökan framgår att man avser uppföra ett egnahemshus med en vå-

ningsyta om 117 m² och en garagebyggnad med 429 m² våningsyta. Således 

skulle den totala utnyttjade byggrätten bli 546 m² efter byggnation. Man av-

ser utnyttja all byggrätt. 

 

PBL 73 § Underrättande av grannar  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle 

att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med 

eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invänd-

ningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Om grannarna 

inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio 

grannar som ska underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvalt-

ningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Grannarna behöver inte underrät-

tas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge eller pla-

nens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse eller 

om det är uppenbart att lov inte kan ges. Grannar är underrättade men om 

inte samtliga grannar på ett eller annat sätt hört av sig senast i vid mötet tas 

ärendet upp vid nästa mötestillfälle.  
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    Protokolljustering:    

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Om ovanstående villkor uppfylles föreslås att byggnämnden beviljar med 

stöd av plan- och bygglagen för landskapet Åland samt i stöd av lagen 

givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer föreliggande och byggnads-

beskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

 

Se separata föreskrifter samt: 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Ärendet bordläggs 
 

 

BN § 136/24.11.2021: 

Bygglov xx/2021: 

Samtliga rågrannar har inkommit med yttrande över ansökan. Yttranden har 

redovisats för nämnden. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden återremitterar ärendet eftersom sökande har inkommit med  

ändringar av ansökan som kan ha betydelse för beslutet. 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

137 § BENGT OCH BIRGITTA BJÖRKLUND ANSÖKER OM BYGGLOV 

FÖR UPPFÖRANDE AV EN KOMPLEMENTBYGGNAD PÅ FAS-

TIGHETEN BACKABO 2:72 I GÖLBY. 

BN § 137/24.11.2021: 

Bygglov 133/2021:  

Bengt och Birgitta Björklund ansöker om bygglov för uppförande av en 

komplementbyggnad på fastigheten Backabo 2:72 i Gölby. I enlighet med 

överlämnade handlingar. 

Fastigheten ligger på ett oplanerat område och är 3 250 m². 

Enligt gällande byggnadsordning på icke planerat område: 

På samma tomt får uppföras endast en bostadsbyggnad.  Förutom bostads-

byggnad får finnas erforderliga ekonomibyggnader. I ekonomibyggnad får  

inrymmas endast förvarings-, ekonomi- och  arbetsutrymmen i anslutning 

till tomtens eller områdets användningsändamål.  

Av ansökan framgår att man avser uppföra en komplementbyggnad med 

117 m² våningsyta. Den utnyttjade byggrätten bli 435 m² efter byggnation. 

Den totala byggrätten för tomten är 488 m² 

PBL 73 § Underrättande av grannar  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle 

att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med 

eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invänd-

ningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Om grannarna 

inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio 

grannar som ska underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvalt-

ningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Grannarna behöver inte underrät-

tas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge eller pla-

nens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse eller 

om det är uppenbart att lov inte kan ges. Grannar har vetskap om åtgärden. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

Se separata föreskrifter samt: 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

138 § HANNA BROBERG OCH TOBIAS JOHANSSON ANSÖKER OM 

BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EGNAHEMSHUS OCH GA-

RAGE PÅ FASTIGHETEN BROBACKEN 15:33 I GOTTBY. 

BN § 138/24.11.2021: 

Bygglov 134/2021: Hanna Broberg och Tobias Johansson ansöker om bygglov för uppförande 

av egnahemshus och garage på fastigheten Brobacken 15:33 i Gottby. I en-

lighet med tidigare inlämnade handlingar. 

Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 9 995 m² och har en total  

byggrätt om 1499 m² 

Av ansökan framgår att man har för avsikt att bygga ett egnahemshus med 

227 m² våningsyta och ett garage med 88 m² våningsyta. Total utnyttjad 

byggrätt blir således 315 m² 

PBL 73 § Underrättande av grannar  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle 

att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med 

eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invänd-

ningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Om grannarna 

inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio 

grannar som ska underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt förvalt-

ningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Grannarna behöver inte underrät-

tas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge eller pla-

nens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse eller 

om det är uppenbart att lov inte kan ges. Grannar är medvetna om åtgärden 

samtidigt som läget inte påverkar grannarna. 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

 

Se separata föreskrifter samt: 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Lägessyn 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

139 § SUNE KALM ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV 

ETT FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN ÄNGTUNA 1 2:7 I ÖSTER-

KALMARE. 

BN § 139/24.11.2021: 

Bygglov 135/2021:  

Sune Kalm ansöker om bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastig-

heten Ängtuna 1 2:7 i Österkalmare. I enlighet med överlämnade handling-

ar. 

Fastigheten ligger på ett delgeneralplanerat område och är 2 050 m². 

 

Enligt gällande föreskrifter i delgeneralplanen: 

SMÅHUSDOMINERAT BOSTADSOMRÅDE. 

I planen har anvisats placering och de nya tomter som får styckas utan att 

området behöver detaljplaneras. På tomterna gäller följande bestämmelser: 

1. Bostadsbyggnaderna ska anslutas till kommunalt avlopp utan dröjsmål 

när detta är möjligt. 

2. Båthus får inte byggas vid stranden, om tomtens strandlinje är kortare än 

40 m. 

3. Tomtens areal ska vara minst 1600 m². På tomten får ett bostadshus och 

en ekonomibyggnad byggas. Våningsantalet får vara högst I 2/3 

3. Om tomten är minst 5000 m² får för tomtägarens eget behov verkstad el-

ler arbetsplatsutrymme byggas. Verksamheten får inte föranleda miljöstör-

ningar eller störa grannar. 

4. Av tomtens areal får högst 15% bebyggas. 

 

Av ansökan framgår att man avser uppföra ett fritidshus med en våningsyta 

om 126 m². Tomten som har en total byggrätt om 308 m² är sedan tidigare 

inte bebyggd. 

 

PBL 73 § Underrättande av grannar  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämn¬den underrätta grannarna och ge dem till-

fälle att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma 

med eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några in-

vändningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Om grannar-

na inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än 

tio grannar som ska underrättas, kan delgivning ske offentligen enligt för-

valtningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Grannarna behöver inte un-

derrättas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge el-

ler planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse 

eller om det är uppenbart att lov inte kan ges. Grannar har underrättats. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 
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    Protokolljustering:    

Se separata föreskrifter samt: 

 

En situationsplan i enlighet med gällande föreskrifter ska inlämnas till 

byggnadsinspektionen före inledande möte. 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

140 § UPPGRADERING AV KOMMUNENS BYGGNADSORDNING 

 

BN § 140/24.11.2021: 

  Byggnadsordningen för Jomala kommun är från 1987 och är i stort behov 

av mordernisering. 2016 fanns ett färdigt förslag som man efter ha fått 

vetskapen om att stora förändringar i plan- och bygglagen var på gång, inte 

tog beslut om. Ändringen i lagen kom den 1 januari 2018 och liggande 

förslag till ny byggnadsordning följer de senaste ändringarna. 

   

  Samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) 

har hållits torsdagen den 6 februari 2020 kl. 18.30 vid kommunkansliet i 

Jomala. 

 

  Komplettering av förslaget har genomförts efter inkomna synpunkter i sam-

band med samrådsmötet. Förslaget lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden tar ärendet till kännedom. 

 

 

./. Bilaga A-BN § 140 

 

 

 

 

  Beslut: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
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    Protokolljustering:    

141 § TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MIL-

JÖÄRENDEN 

  

 

 

BN § 141/24.11.2021: 

Tjänstemannabeslut över beviljade bygg- och miljöärenden i enlighet med 

instruktion från byggnämnden i beslut från den 28 mars 2018 § 30 samt den 

30 maj 2018 § 57.  

 

Tjänstemannaärenden för perioden efter förra mötet: 

 

Bygglov: 

 
Namn By Tomt Beslutsdat. Nr. § Gällande 

 

NoraHus Ab Möckelö 3:63 3.11.2021 120/2021 61 Hus med två bostäder 

Allén Marina & 

Petri 

Kungsö 3:124 3.11.2021 121/2021 62 Ekonomibyggnad 

Blomqvist Annett 

& Gunnar 

Österkalmare 1:82 3.11.2021 122/2021 63 Tillbyggnad garage 

Danielsson Emelie 

& Lindholm Mag-

nus 

Överby 4:11 3.11.2021 123/2021 64 Kombipanna utbytes till ved-

panna 

Jansson Alexander Kungsö 2:18 3.11.2021 124/2021 65 Byte av eldstad 

Gester Lisa & 

Raimo 

Vesterkalmare 8:3 3.11.2021 125/2021 66 Byggande av takkupa 

Stubins Rustans Ytterby 6:4 3.11.2021 126/2021 67 Ekonomibyggnad 

Karlsson-

Henderson Camilla 

& Henderson Ja-

mes 

Södersunda 4:7 3.11.2021 127/2021 68 Ekonomibyggnad 

Blomster Erika och 

Mattsson Carl-

Johan 

Ingby 8:4 15.11.2021 128/2021 72 Tillbyggnad genom inglasning 

Palén Sam Dalkarby 8:0 15.11.2021 129/2021 73 Komplementbyggnad 

Koskinen Glenn Överby 2:91 15.11.2021 130/2021 74 Förlängning av bygglov 

Bronse Liz och 

Johan 

Kungsö 4:49 15.11.2021 131/2021 75 Förlängning av bygglov 

Branér Edward och 

Ulrika 

Gottby 5:32 15.11.2021 132/2021 76 Förlängning av bygglov 

 

 

Enskilt avlopp: 
 

Lindholm Simon Prestgården 1:6 5.10.2021 AT10/2021 56 Minireningsverk 

Ganz Emil & John Torp 8:46 5.10.2021 AT11/2021 57 Trekammar med infiltrering 
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    Protokolljustering:    

Sommer Erik Hammarudda 4:5 5.10.2021 AT12/2021 58 Trekammar med infiltrering 

Seffer Marlene Önningeby 1:7 5.10.2021 AT13/2021 59 Minireningsverk 

Kalm Jenny & 

Oskar 

Djurvik 2:57 1.10.2021 AT14/2021 60 Trekammar med infiltrering 

 

 

 

Rivningsanmälan: 
 

Solhus ab Vesterkalmare 4:56 3.11.2021 RA1/2021 69 Egnahemshus 

Franzén Anna Möckelö 4:38 3.11.2021 RA2/2021 70 Uthus 1 

Franzén Anna Möckelö 4:38 3.11.2021 RA3/2021 71 Uthus 2 

Seffer Marlene Önningeby 1:7 15.11.2021 RA4/2021 77 Fritidsbostad 

Eriksson Susanne Önningeby 8:25 15.11.2021 RA5/2021 78 Egnahemshus 

 

 

 
 

 

                                            

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
 

 

 

Beslut: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
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142 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

BN § 142/24.11.2021: 

Sammanträdet avslutades kl. 16.50. 

 

Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga. 

_________ 

 

  

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 13  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 24.11.2021 kl. 16:30 
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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 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 135 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 134, 140, 141 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

I enlighet med plan- och bygglagen för landskapet Åland 97 §. Rättelseyrkande 

  

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats av byggnadsinspektören kan skriftligen fram-

ställa ett rättelseyrkande med begäran om att byggnadsnämnden omprövar beslutet. Ändring av 

byggnadsinspektörens beslut får inte sökas genom besvär. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Byggnämnden i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

E-post: info@jomala.ax 

 

Paragrafer i protokollet: 134, 140, 141 

 

Yrkandet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast 14 dagar efter att beslutet meddelades. 

Ett yrkande ska utan dröjsmål upptas till behandling i byggnadsnämnden. Ett bygglov eller till-

ståndsbeslut ska tillkännages genom ett meddelande på kommunens elektroniska anslagstavla på 

www.jomala.ax.  

I ett meddelande angående beslut ska det anges att delgivningen anses ha skett den sjunde dagen 

efter det att meddelandet sattes upp på myndighetens elektroniska anslagstavla på 

www.jomala.ax. 

Tillståndsbeslutet ska sändas per post till sökanden och de grannar som har begärt att få beslutet 

och till dem som har hörts i beredningsskedet senast dagen innan beslutet anslås. Mottagaren an-

ses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat vi-

sas. 

  
Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 

mailto:info@jomala.ax
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ANVISNING FÖR LÄMNANDE AV BESVÄR 

 

 
I enlighet med plan- och bygglagen för landskapet Åland 96 §. Överklagande av ärenden 

gällande bygglov och andra tillstånd. 

 

Beslut som fattats av byggnadsnämnden eller av en annan kommunal myndighet i ärenden gäl-

lande bygglov eller andra tillståndsärenden med stöd av denna lag överklagas hos Ålands för-

valtningsdomstol. Om Ålands förvaltningsdomstol inte ändrar beslutet eller beslutar att inte 

pröva ärendet får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 

besvärstillstånd. Beslut som landskapsregeringen har fattat överklagas hos högsta förvaltnings-

domstolen. (2017/82). 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet där besvär mot beslut kan inlämnas: 136 - 139 

 

Besvärsrätt har:  

1) den beslutet gäller,  

2) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar,  

3) ägaren och innehavaren av en invid eller mittemot belägen fastighet eller område,  

4) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte 

be-slutet i väsentlig mån kan påverka,  

5) kommunen, och  

6) i vissa fall Ålands landskapsregering.  

 

Byggnämndens beslut om bygglov eller tillstånd för miljöåtgärder ska överklagas inom 30 dagar 

från att beslutet har delgivits räknat från dagen efter delgivningen. Delgivningen anses ha skett 

den sjunde dagen efter det att meddelandet sattes upp på kommunens elektroniska anslagstavla 

på www.jomala.ax  

Tillståndsbeslutet ska sändas per post till sökanden och de grannar som har begärt att få beslutet 

samt till dem som har hörts i beredningsskedet senast dagen innan beslutet anslås. Mottagaren 

anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 

visas. 

 

Avgift 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 
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