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    Protokolljustering:    

69 § 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: 

  Jeanette Johansson och Dick Klingberg 

 

Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan fastställs. 
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    Protokolljustering:    

70 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

BN § 70/28.9.2022: 

Inga anmälningsärenden 
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    Protokolljustering:    

71 § ÄGAREN TILL TOMT 1 I KVARTER 43131 I VESTERKALMARE 

ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV PARHUS. 

BN § 71/29.9.2022: 

Bygglov 89/2022:  

Ägaren till tomt 1 i kvarter 43131 i Vesterkalmare ansöker om bygglov för 

uppförande av parhus. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Tomten som ligger på ett detaljplanerat område har i planen 

beteckningen BE-1 

KVARTERSOMRÅDE  FÖR EGNAHEMSHUS. 

1. På varje tomt får uppföras en bostadsbyggnad inrymmande högst två lä-

genheter med tillhörande ekonomi- och  garageutrymmen  samt ett separat 

gårdsförråd om  högst 15 m2-vy. 

2. Byggnaderna ska  ha sadeltak. Taklutning  ska vara 1:2. 

I kvarteret 43131  tillåts också pulpettak. 

Fasadmaterial  ska  bestå av puts  eller trä eller en kombination av dessa. 

3. Tomterna  ska inhägnas  med staket, mur eller häck mot park- och gatu-

områden.  Höjden på häck  får vara högst 150  cm. 

4. Källarvåning och markhöjder, se Allmänna bestämmelser. 

Tomtens storlek är 1 364 m² och byggrätten är 273 m² 

Av ansökan framgår att man avser bygga ett parhus med en total våningsyta 

om 276 m². Sökande har således för avsikt att överskrida detaljplane-

bestämmelserna med 1 %. Exploateringstalet på den aktuella tomten är 0,2. 

E-talen på samtliga motsvarande tomter i kommunen är 0,25 vilket man i 

planeringen även förutsatt att nämnda tomt ska ha vilket innebär att vid 

jämförelse, överskridningen är av ringa betydelse samt att överskridningen 

heller inte ska anses prejudicerande.   

 

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:    

72 § ÄGAREN TILL FASTIGHETEN SÖDERHÄNGNAN 2:40 I ÖN-

NINGEBY ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR EN TILLBYGGNAD 

AV BOSTADSHUS. 

BN § 72/28.9.2022: 

Bygglov 90/2022:  

Ägaren till fastigheten Söderhängnan 2:40 i Önningeby ansöker om bygg-

lov för en tillbyggnad av bostadshus. I enlighet med överlämnade handling-

ar. 

 

Tomten som ligger på ett oplanerat område är 3 362 m². Byggrätten är 504 

m² 

 

Av ansökan framgår att man avser bygga till ett bostadshus. Tillbyggnadens 

våningsyta är 45 m². Den befintliga byggnaden är 78 m². Totala våningsy-

tan efter byggnation blir 123 m². På tomten finns sedan tidigare ett förråd, 

en strandbastu och ett båthus. Total utnyttjad byggrätt blir 299 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 ytt-

randen. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar 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 offentlig-

en enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.  

Grannarna behöver inte underrättas om det med beaktande av projektets 

ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med 

tanke på grannarnas intresse eller om det är uppenbart att lov inte kan ges. 

Berörda grannar har samtyckt till 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: 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

73 § ÄGAREN TILL FASTIGHETEN LJUNGDAHLS 1:11 I NORR-

SUNDA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MA-

SKINHALL. 

BN § 73/28.9.2022: 

Bygglov 91/2022:  

Ägaren till fastigheten Ljungdahls 1:11 i Norrsunda ansöker om bygglov 

för uppförande av maskinhall. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 12,73 ha. 

 

Av ansökan framgår att man avser bygga ett maskinhall med en total vå-

ningsyta om 138 m². Tomten är sedan tidigare obebyggd men med en bygg-

rätt. 

  

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 ytt-

randen. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar 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 offentlig-

en enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.  

Grannarna behöver inte underrättas om det med beaktande av projektets 

ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med 

tanke på grannarnas intresse eller om det är uppenbart att lov inte kan ges. 

Underrättande av grannar bör anses som uppenbart onödigt med beaktande 

av projektets avstånd till grannar. 

 

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: 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Lägessyn 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

74 § ÄGAREN TILL FASTIGHETEN ÄNGSVILLAN DEL AV 2:36 I 

BRÄNDÖ ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EG-

NAHEMSHUS. 

BN § 74/28.9.2022 

Bygglov 92/2022:  

Ägaren till fastigheten Ängsvillan del av 2:36 i Brändö ansöker om bygglov 

för uppförande av egnahemshus. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten ligger på ett delgeneralplanerat område och är 2 300 m². 

 

Den än så länge outbrutna tomten finns där följande är stipulerat: 

Ny tomt som kan bildas och styckas utan en detaljplan. Tomtens areal ska 

vara minst 2000 m². Omhändertagandet av avloppsvatten ska vara möjligt 

på tomten. På tomten får byggas ett egnahemshus inrymmande högst två 

bostadslägenheter samt tillhörande ekonomibyggnader. 

Registernummer visar fastigheten varav tomten får styckas. 

Tomternas placering och storlek på kartan är riktgivande och de får flyttas 

inom fastigheten. De ska dock alltid gränsa till de i delgeneralplanen anvi-

sade privatvägarna. 

 

Av ansökan framgår att man avser uppföra ett egnahemshus med 241 m² 

våningsyta. 

 

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. Den ansökta åtgärden bör betraktas 

som av ringa betydelse för grannar. Därav ska det anses uppenbart onödigt 

att grannar särskilt underrättas för eventuellt lämnande av yttrande. Grannar 

är ändock medvetna 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: 
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    Protokolljustering:    

 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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    Protokolljustering:    

75 § JOMALA KOMMUN ANSÖKER OM TILLFÄLLIGT BYGGLOV 

FÖR UPPFÖRANDE AV MODULBYGGNAD SAMT ANLÄG-

GANDE AV 45ST BILPARKERINGAR PÅ KANTORS 1:14 I 

PRESTGÅRDEN BY. 

BN § 75/28.9.2022 

Bygglov 93/2022:  

Jomala kommun ansöker om tillfälligt bygglov för uppförande av modul-

byggnad samt anläggande av 45st bilparkeringar på Kantors 1:14 i Prest-

gården by. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten ligger på ett detaljplanerat område och är 7 911 m². 

Fastighet med beteckningen BE: 

KVARTERSOMRÅDE FÖR EGNAHEMSBYGGNADER MED HÖGST 

TVÅ LÄGENHETER PER BYGGNADSTOMT. 

På byggnadstomten får uppföras högst två från varandra fristående byggna-

der: en bostadsbyggnad i högst två våningar inrymmande högst 2 lägenhet-

er, samt en byggnad i högst en våning inrymmande ekonomiutrymmen och 

garage. Största tillåtna våningsytan beräknas enligt e=0,3. Högst 25% av 

byggnadstomtens areal får bebyggas. 

Byggnaderna får inte uppföras närmare gräns mot park eller mot närlig-

gande 

byggnadstomt än 4 m. Byggnadsnämnden kan dock bevilja tillstånd till att, 

vid en av byggnadstomtens gränser, ekonomi- och garagebyggnad får upp-

föras närmare eller ända i gränsen, fristående eller sammanbyggd med mot-

svarande byggnad grannbyggnadstomten. Som villkor erfordras skriftlig 

överenskommelse mellan grannarna. 

Infart till byggnadstomt bör där möjlighet föreligger anordnas från bostads-

gata. På byggnadstomten bör anvisas plats för minst 1,5 bilar per lägenhet 

dock minst 2 per tomt. 

Byggnadstomtens obebyggda delar bör hållas i vårdat skick. 

 

Av ansökan framgår att man avser uppföra en tillfällig modul för daghems-

verksamhet med 164 m² våningsyta samt anläggande av 45st parkerings-

platser. 

 

Enligt plan- och bygglagens § 66: Byggnadsnämnden kan bevilja bygglov 

för en tillfällig byggnad för högst fem år. En tillfällig byggnad behöver inte 

uppfylla alla de krav som ställs i denna lag på en byggnad och dess kon-

struktioner. Byggnaden ska dock uppfylla de grundläggande kraven på håll-

fasthet, brandskydd och hygien. 

 

Åtgärden är inte i enlighet med gällande detaljplan men eftersom ansökan 

gäller ett tillfälligt bygglov och man vid ett återställande inte förändrar för-

utsättningarna för att förverkliga den befintliga planen ska avvikelsen anses 

av sådan art att bygglov bör beviljas. 
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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. 

 

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: 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

 

Lägessyn 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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76 §  BUDGET 2023 

 

BN § 76/28.9.2022 

  Förslaget till nämndens budget är uppgjort enligt givna budgetdirektiv. 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen sin budget för år 

2023 enligt bilaga. 

 ./. Bilaga A-BN § 75 

 
 

 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 
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77 § TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MIL-

JÖÄRENDEN 

  

 

 

BN § 77/28.9.2022: 

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: 
By Tomt Beslutsdatum Nr. § Gällande 

 

Möckelö 8:87 9.9.2022 81/2022 64 Tvättanläggning 

Österkalmare 3:188 15.9.2022 82/2022 65 Garage 

Torp-Röjskär 2:58 15.9.2022 83/2022 66 Förlängning av bygglov 

Prestgården 29:2 15.9.2022 84/2022 67 Installation av 2st eldstäder 

Sviby 4:32 15.9.2022 85/2022 68 Solcellsanläggning 

Överby 3:23 15.9.2022 86/2022 69 Förlängning av tillfälligt bygglov 

Österkalmare 3:116 26.9.2022 87/2022 73 Förlängning av bygglov 

Österkalmare 1:100 26.9.2022 88/2022 74 Anläggande av pool 

 

Anmälan: 
Vesterkalmare 3:94 15.9.2022 A6/2022 70 Byte av fasadfärg 

 

Enskilt avlopp: 
Vestansunda 7:23 15.9.2022 AT8/2022 71 Minireningsverk 

 

Rivningsanmälan: 
Önningeby 4:7 15.9.2022 RA7/2022 72 Rivning av fritidsbostad 

 

 

   

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
 

 

Beslut: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom 
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78 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

BN § 78/28.9.2022: 

Sammanträdet avslutades kl. 17.25. 

 

Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga. 

_________ 
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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: 70 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 69, 77 

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: 69,77 

 

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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    Protokolljustering:    

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: 71 - 75 

 

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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    Protokolljustering:    

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 besvärsskiften 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 besvärsskiften 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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