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1§

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Byggnämnden

kl. 16:30

26.2.2020

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare väljs ledamöterna:
Fredrica Stenroos och Jani Sjölund
Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställs.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Byggnämnden

kl. 16:30

2§

26.2.2020

ANMÄLNINGSÄRENDEN

BN § 1/26.2.2020:
Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande besvär om bygglovsärende
66/2018 lyder i stort:
Ansökan om besvärstillstånd avslås.
Med hänsyn till vad ändringssökanden har framfört och vad som i övrigt
framgår av handlingarna finns det inte någon sådan grund för att få ärendet
avgjort i Högsta förvaltningsdomstolen på vilken besvärstillstånd borde beviljas.
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att besvärstillståndsansökan har
inkommit i tid och prövat den. Yrkande om återställande av försutten fatalietid avskrivs.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Byggnämnden

kl. 16:30

3§

BN § 3/26.2.2020:
Bygglov 1/2020:

26.2.2020

"LEIJONAVERKOT" AB ANSÖKER OM UPPFÖRANDE AV LAGERHALL PÅ DEL AV FASTIGHETEN FLYPLATS 871:1 I SVIBY

"Leijonaverkot" ab ansöker om uppförande av lagerhall på del av fastigheten flygplats 871:1 i Sviby. I enlighet med överlämnade handlingar.
Det arrenderade området om 426 m² ligger på ett delgeneralplanerat område
där Finnavia som utarrenderar området är medvetna om att denna åtgärd
medför utnyttjande av byggrätten för hela fastigheten 871:1. Av ansökan
framgår att man avser bygga en lagerhall med 168 m² våningsyta.
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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot
bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar samtycker 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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
-

Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns med tillägget, byggnadens färgsättning ska anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Byggnämnden

kl. 16:30

4§

26.2.2020

UBV ALMVÄGEN 1 GENOM NORAHUS AB ANSÖKER OM
BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV RADHUS MED TILLHÖRANDE EKONOMIBYGGNAD PÅ TOMT 1 I KVARTER 42032 I
MÖCKELÖ

BN § 4/26.2.2020:
Bygglov 2/2020:
Ubv Almvägen 1 genom Norahus Ab ansöker om bygglov för uppförande
av radhus med tillhörande ekonomibyggnad på tomt 1 i kvarter 42033 i
Möckelö. I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på ett detaljplanerat område är 4932 m² och har en
byggrätt på 1000 m². Av ansökan framgår att man avser bygga ett radhus
med ekonomibyggnad i enlighet med detaljplanen och med totalt 912 m²
våningsyta.
Henri Kenttä anmälde godkänt jäv och deltog inte i ärendets behandling
samt avlägsnade sig från sammanträdeslokalen.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns med tillägget, byggnadens färgsättning ska anpassas till omkringliggande bebyggelse.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Byggnämnden

kl. 16:30

5§

26.2.2020

JIM MATTSSON ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE
AV MASKINHAL PÅ FASTIGHETEN SÖDRA JAKOS 8:51 I
GOTTBY

BN § 5/26.2.2020:
Bygglov 3/2020:
Jim Mattsson ansöker om bygglov för uppförande av maskinhall på fastigheten södra jakos 8:51 i Gottby. I enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 4,62 ha och är bebyggd
med ett lider om 375 m² som rivs vid byggandet av nytt. Av ansökan framgår att man avser bygga en maskinhall om totalt 443 m² våningsyta.
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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot
bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Byggnämnden

kl. 16:30

6§

26.2.2020

SÖDRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR OM OCH TILLBYGGNAD AV SKOLA PÅ TOMT 2 I
KVARTER 42240 I PRESTGÅRDEN BY

BN § 6/26.2.2020:
Bygglov 4/2020:
Södra Ålands Högstadiedistrikt ansöker om bygglov för om och tillbyggnad
av skola på tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by. I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på ett detaljplanerat område är 17312 m² och är tidigare
bebyggd. Byggrätten är 7500 m² och av ansökan framgår att man avser göra
en om- och tillbyggnad om totalt 1707 m² vilket medför en total byggnation
på tomten om 6691 m ².
Byggnation enligt ansökan följer detaljplanen.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Bifogat utlåtande brandskydd, Thomas Mattsson
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:

Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Byggnämnden

kl. 16:30

7§

26.2.2020

AHLQVIST GUNILLA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EGNAHEMSHUS MED TILLHÖRANDE EKONOMIBYGGNAD PÅ PELLAS 2:21 OUTBRUTET OMRÅDE, SÖDERSUNDA

BN § 7/26.2.2020:
Bygglov 5/2020:
Gunilla Ahlqvist ansöker om bygglov för uppförande av egnahemshus om
99 m2 med tillhörande garage om 36 m2 på tomt Pellas 2:21 outbrutet område i Södersunda. I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på oplanerat område är 3600 m² och har en byggrätt på
540 m². Av ansökan framgår att man avser bygga ett egnahemshus med
ekonomibyggnad och med totalt 135 m² våningsyta.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Byggnämnden

kl. 16:30

8§

26.2.2020

HOLMBERG CLAS-GÖRAN OCH LILLEMOR ANSÖKER OM
BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV EGNAHEMSHUS PÅ SOLGLÄNTAN 4:57 I ÖVERBY

BN § 8/26.2.2020:
Bygglov 6/2020:
Clas-Göran och Lillemor Holmberg ansöker om bygglov för tillbyggnad av
egnahemshus om 83 m2 på Solgläntan 4:57 Överby. Total våningsyta efter
utvidgning blir 138 m2 . I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på oplanerat område är 2600 m² och har en byggrätt på
390 m².
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 föreliggande 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.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9

Byggnämnden

kl. 16:30

9§

Bygglov 9/2020:
BN § 7/26.2.2020

26.2.2020

SVINRYGGENS DEPONI AB ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV KONTORSSHUS PÅ FASTIGHETEN MYRAN
2:10 ÖDANBÖLE
Svinryggens deponi Ab ansöker om bygglov för uppförande av kontorshus
om 253 m2 i två våningar på fastigheten Myran 2:10 i Ödanböle. I enlighet
med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på oplanerat område är ca 2,6 ha och har en byggrätt på
3900 m².
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10

Byggnämnden

kl. 16:30

10 §

26.2.2020

JOMALA FÖRSAMLING ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR NYBYGGNAD AV LÄGERGÅRD SAMT STRANDPAVILJONG PÅ
170-422-5-3 PRESTGÅRDEN

BN § 10/26.2.2020:
Bygglov 8/2020:
Jomala församling ansöker om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad om 707 m2 våningsyta samt strandpaviljong om 59 m2 på Gregersö lägergård, 3:3, Prestgården. Befintlig huvudbyggnad samt strandpaviljong
rivs i enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på ett oplanerat område är 19000 m² och är tidigare bebyggd. Byggrätten är 2850 m² och av ansökan framgår att total våningsyta
på tomten blir 765 m2 .

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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
Läges och höjdsyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11

Byggnämnden

kl. 16:30

11 §

26.2.2020

WESTERGÅRD MONICA ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV KOMPLEMENTBYGGNAD I FORM AV ETT FRITIDSHUS PÅ FASTIGHETEN KALMARNÄS 1:48 I ÖSTERKALMARE

BN § 11/26.2.2020:
Bygglov 9/2020:
Monica Westergård ansöker om bygglov för uppförande av fritidshus om
87 m2 som komplementbyggnad. I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på ett område med delgeneralplan är sedan tidigare bebyggd med ett egnahemshus. Av ansökan framgår att man avser att bygga
ett fritidshus om 87 m² våningsyta som komplementbyggnad samt att tomten planeras att styckas.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden avslår ansökan om bygglov med motivering enligt delgeneralplan: Fastighet som bildar en tomt med en byggnadsrätt till ett egnahemshus eller fritidshus. Fastigheten får styckas till nya tomter endast, om
tomter har anvisats i delgeneralplanen.

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12

Byggnämnden

kl. 16:30

12 §

26.2.2020

MB BYGG AB ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV
KOMPLEMENTBYGGNADER I FORM AV CARPORT SAMT
FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN KVARTER 42440 TOMT 4 SVIBY

BN § 12/26.2.2020:
Bygglov 10/2020:
Mb Bygg Ab ansöker om bygglov för uppförande av carport(garage) om 69
m2 och förrådsbyggnad om 12 m2 som komplementbyggnad.
Tomten ligger på ett detaljplanerat område är sedan tidigare bebyggd med
ett radhus. Tomtens storlek är 1971 m2 med en byggrätt om 493 m2. Total
våningsyta på tomt blir efter byggnation 490 m2 i enlighet med överlämnade handlingar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden avslår ansökan om bygglov med motivering enligt detaljplan: BER Byggnader skall förses med åstak, takvinkel 27 – 350.

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13

Byggnämnden

kl. 16:30

13 §

26.2.2020

VALVE LINDA OCH WILLE ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
TILLBYGGNAD AV EGNAHEMSHUS PÅ SÖDERGÅRDSTOMTEN 2:76 DALKARBY

BN § 13/26.2.2020:
Bygglov 11/2020:
Linda och Wille Valve ansöker om bygglov för tillbyggnad av egnahemshus om 20 m2 på Södergårdstomten 2:46 i Dalkarby. Total våningsyta efter
utvidgning blir 215 m2 . I enlighet med överlämnade handlingar.
Tomten som ligger på område med delgeneralplan är 2980 m² och har en
byggrätt på 447 m². Total våningsyta efter byggnation blir 315 m2 .
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:

Grundsyn
Konstruktionssyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14

Byggnämnden

kl. 16:30

14 §

26.2.2020

TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

BN § 14/26.2.2020:
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 redovisas vid nästa möte

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden tar ärenden till kännedom.

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 15

Byggnämnden

kl. 16:30

15 §

26.2.2020

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

BN § 15/26.2.2020:
Sammanträdet avslutades kl. 18.34
Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 16

Byggnämnden

kl. 16:30

26.2.2020

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: 2
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 1, 14
Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Byggnämnden i Jomala
PB 2
AX-22 151 JOMALA
E-post: info@jomala.ax
Paragrafer i protokollet: 1, 14
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
Protokolljustering:
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden 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 den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut
får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1)
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2)
den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: 2 - 13
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 27.2.2020
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 rättegångsavgiften 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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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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 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 rättegångsavgiften 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.

Protokolljustering:

