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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

13.11.2017

BTN 144 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 144 §:

BESLUT:

SIDA 2
§ nr

144-146§

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

BTN 145 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Jessica Eklund och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 15 december 2017 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 145 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 146§:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 146 §:

BESLUT:
Övriga ärenden: Komforthus ansökan om vägbom
Tillsyn av ventilationsrengöring
Föredragningslistan godkänndes med tillägg för övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 147 §:

13.12.2017

SIDA 3
§ nr

147

Grusningsbidrag för Västkustvägen 2017
Upptogs till behandling väglaget för Västkustvägen anhållan om grusningsbidrag för
fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1100 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
1100 m x 65,2% = 717 m
717 m – 200 m (bidragsgräns) = 517 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
På denna väg ersätts:

Utlagt 56 m3 grus 50,9 m3/km väg
 50,9 m3/km x 0,517 km= 26,31 m3 grus

Priset för gruset är 12,77 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
12,77 €/m3 * 26,31 m3 = 336 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 336 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.
BTN 147 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 148 §:

13.12.2017

SIDA 4
§ nr

148

Lars Lindström och Judit Lindström, byggnadslov bostadshus, Lillbolstad 3:16
Upptogs till behandling Lars Lindström och Judit Lindström ansökan om bygglov av
bostadshus på lägenheten Storbolstad 3:16 i Lillbolstad by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bostadshuset blir på 164m2
Tomten är 3080m2 och sedan tidigare bebyggd med ekonomibyggnad.
Byggherren anhåller om att Conny Eklund utses till ansvarig arbetsledare.
Grannarna har inte blivit hörda.
Platssyn har inte hållits.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 148 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare
Platssyn skall hållas innan arbetet inleds
En ansvarig FVA- arbetsledare skall utses och godkännas av
byggnadsinspektionen.
Grannarnas skall bli hörda innan arbetet inleds.
En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med planoch bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 149 §:

13.12.2017

SIDA 5
§ nr

149

Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2017
Upptogs till behandling väglaget för Västerslätsvägen anhållan om grusningsbidrag
för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1200 meter. Vägen har grusats med
25 m3 eller ca: 21 m3/km.
Den bidragsberättigade längden är:
1200 m x 1904/3062 = 746 m
746 m – 200 m (bidragsgräns) = 546 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 1,2 km = 72 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 25 m3 grus 21 m3/km väg
 21 m3/km x 0,546 km= 11,5 m3 grus
Priset för gruset är 294,5:-/ 25 = 11,78 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
11,78 €/m3 * 11,5 m3 = 135,47 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 135,47 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 149 §:

BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 150 §:

13.12.2017

SIDA 6
§ nr

150

Rättelseyrkan på faktura
Henrik Söderlund för bolaget Fiskefartyget LindaMari kb inkommit med en
rättelseyrkan på faktura nr 22692. Söderlund anmärker mot att grundavgiften delas
enligt antalet elmätare och att inte grundavgiften delas enligt elförbrukning. Se bilaga
1
Öra hamn har en elanslutning som delas på de tre mätarna som går till servicehuset,
tankstationen och piren. Vissa månader i året används undermätare till piren då fler
än en förbrukare behöver ström till hyrda båtplatser.
Ålands elandelslag tar en grund elanslutningsavgift oberoende av förbrukning, det är
denna avgift som delas på 3 för de berörda parter som använder elen året runt.
Då pirens del av grundavgift inte kan delas rättvist på grund av att antal båtar och
anläggningstid varierar från år till år och elförbrukningen varierar måste en annan
lösning göras.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden förkastar Henrik Söderlund rättelseyrkan. Att nämnden föreslår till
kommunstyrelsen att inför nästa taxa justering (budget 2019) föreslår att
grundavgiften för elen slopas för pirens del och att den förlorade inkomsten
kompenseras av att hamnavgiften för piren höjs för att täcka inkomstbortfallet med
beaktande av de 3 sista årens beläggning.

BTN 150 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

07.11.2017
13.12.2017

242
151

BTN 151§

Utlåtande om upplåtande av mark för återvinningstation.

Kst 242 §:

Ålands miljöservice k.f.: s förfrågan angående upplåtande av mark
Ålands miljöservice k.f. har genom brev av den 23.10.17 Dnr 2017-0150 gjort en
förfrågan till kommunen huruvida kommunen kan tänka sig att upplåta mark för en
återvinningsstation vid kommunens garagebyggnad i Kattby bostadsområde fr.o.m.
den 01.01.18. Enligt brevet bör på markområdet kunna placeras två låsta hus på
kastflak vilka är 4 * 2 m stora samt dessutom en 16 m³: s container för kartong samt
två glasigloon. Orsaken till ansökan av en ny plats för anläggningarna är att
kostnaden på nuvarande plats bedöms vara för hög och Ålands miljöservice k.f.
eftersträvar att sänka sina verksamhetskostnader för att hålla avgifterna så låga som
möjligt för kunderna. (Bilaga 2, Kst 07.11.17, § 242)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 21.11.17.
Kst 242 §:

BESLUT: Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Ansökan från Ålands miljöservice om att få placera Hammarlands
återvinningsstation på tekniskas uppställningsplats som finns väster om garaget.
Se bilaga 2

Kommunteknikerns förslag
Anhållan om att få överta kommunaltekniska fastighetsidans uppställningsplats är
mycket olämpligt. Platsen används och behövs för uppställning av kommunens egen
utrustning. Området är därtill ett arbetsplatsområde som inte borde vara tillgänglig
för allmänheten. Garaget är placerat inne i ett bostadsområde som skall vara fri från
allmän trafik.
Kommunteknikerns förslag är att anhållan avslås.
Btn 151§

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag, med tillägg att kommunstyrelsen frågar
ungdomsföreningen om upplåtande av område för återvinningsstation.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
152§

13.12.2017

SIDA 8
§ nr

152

Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2017
Upptogs till behandling Mörby fiskelag och samfällighets anhållan om bidrag för salt samt
spridning av salt på Karholmsvägen år 2017.
Kostnaderna enligt inlämnade kopior för salt och spridning uppgår till:
•

År 2017:

861,80 € inkl. 24 % moms.

Kommunstyrelsen beslöt i § 272 den 12 november 1996 vid behandling av sökandens
anhållan om bidrag enligt följande:
”Efter i ärendet förd diskussion beslöt kommunstyrelsen enhälligt befullmäktiga
vägnämnden att efter vederbörlig ansökan bevilja kommunalt bidrag för saltning av
”Karholmsvägen” enligt de grunder som fastställts av kommunfullmäktige den 18.4.1985
för beviljande av grusningsbidrag för den ifrågavarande ägovägen och vilka grunder
innebär ett bidrag om 50 % av godtagbara kostnader.”
50 % av 861,8 € = 430,90 €
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusnings- och saltningsbidrag på 430,90 €.

BTN 152 §: BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 153 §:

13.12.2017

SIDA 9
§ nr

153

Vattenförbrukning, Tryggve Mattsson
Tryggve Mattsson bestrider vattenförbrukningen på Hammarlandsvägen 1906.
Mattsson fick ny vatten mätare installerad 2015. Avläsningen 2016 var på 38m3.
Vattenavläsningen 2017 var 221m3, 183m3 på ett år.
Mattson anser att han inte förbrukar så mycket vatten då han vistas på fritidsstugan
ca: 6 månader om året och att det bara finns 2 personer i hushållet. Han bestrider
också att någon avvikelse som vattenläckage eller liknande skulle ha förekommit
under året. Vid test av mätarens förbrukning under tiden 6.11-1.12 2017 uppmättes
av Mattsson en förbrukning på 3m3. Normal årlig förbrukning ligger runt 40m3 för
hushållet.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden får ta ställning till om avdrag på faktura kan beviljas utan att något fel
på vattenmätaren kan påvisas

BTN 153 §:

BESLUT:
Avslag med motiveringen att inte vattenmätaren visade felaktiga värden vid
Mattssons kontrollmätning

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 154 §:

13.12.2017

SIDA 10
§ nr

154

Skrivelse angående Östanträskvägen
Med anledning av Transmar miljötillstånd för upplagring av avfall efter
Östanträskvägens slut. Har boende längs med Kommunalvägen inkommit med en
skrivelse om att kommunen skall vita åtgärder för att begränsa den ökade tunga
trafikens inverkan. Se bilaga 3
Byggnadsinspektörens förslag:
Att man utreder förutsättning för införande av hastighetsbegränsning på 40km/h och
sätter upp en varningsskylt lekande barn. Att man för diskussion med berörda parter
om man kan diregera största delen av trafiken via Svinryggens deponi.

BTN 154 §:

BESLUT:
Ärendet bordlägges.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

13.12.2017

BTN 155 §:

Till kännedom

BTN 155§

Tjänstemannabeslut

Tj § 38
Tj § 39
Tj § 40
Tj § 41
Tj § 42
Tj § 43
Tj § 44
Tj § 45
Tj § 46
Tj § 47
Tj § 48

Yannick
Chanteloup
Andersson
Robert
Ålands landskapsregering
Sundqvist
Ingemar
Nordin
Tommy
Laurenz
Sofie
Johansson
Marianne
Mattsson
Tage
Raittila
Tapani
Engblom
Dan
Sundqvist
Ingemar

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Eldstad
Vilande vattenanslurning
Rivningsanmälan
Komp.ledighet
Komp.ledighet
Enskilt avlopp
Enskilt avlopp
Eldstad
Uppsäging som arbetsledare
Ansvarig byggarbetsledare
Semester, kompledigt

155

Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat

06.10.2017
06.10.2017
07.11.2017
09.11.2017
10.11.2017
13.10.2017
13.11.2017
13.11.2017
15.11.2017
17.11.2017
22.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

SIDA 11
§ nr

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.12.2017

156-157

BTN 156-157 §§:

BTN 156 §:

Övriga till kännedom

ÅMHM beslut om miljögranskning.
Hammarlands kommun ansökte om revidering av tillståndsvillkor för f.d. deponin
den 3.12.2013. ÅMHM gav beslut om fortsatt provtagning och övervakning av f.d.
deponin den 6.11.2017. Se bilaga 4

BTN 157 §:

Rapporten Tillgänglighetstänk i byggkedjan

Tillgänglighetstänk i byggkedjan ett borttappat ansvar handlar om tillgänglighet för
personer med funktionsnedsatthet. Rapporten behandlar b.l.a ansvarsfördelning i
olika delar av byggprocessen.
Rapporten går att läsa på:
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/tillganglighetstank-byggkedjanborttappat-ansvar

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 158 §:

13.12.2017

SIDA 13
§ nr

158

UBV BAB Kvarnbacken i Hammarland, byggnadslov par bostadshus. Öra
Upptogs till behandling UBV BAB Kvarnbacken i Hammarland genom Tommy
Blomberg ansökan om bygglov för parhus samt bilskyddstak/förråd, på del av Öra
28:4 i Öra by av Hammarlands kommun.
Parhuset och bilskyddstaken/förråden uppförs på det av kommunen detaljplanerade
området på Öra, kvarter Ö2 tomt 5.
Parhuset på tomt nr 5 uppförs med 2 st lägenheter, 195 m2.
2st bilskyddstak/förråd uppförs med en förrådsdel om ca 5 m2 samt ett bilskyddstak
om ca 22 m2
Sökanden anhåller om att byggnadsingenjör Johan Aller skall godkännas som
ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Parhuset ansluts till det kommunala avlopp- och vattenledningsnätet.
Köpebrev är inte uppgjorda. Fasad färg ljusgrå, planebeskrivningen tillåter grå färg i
dämpad ton.
Sökanden anhåller om att få påbörja byggnadsarbetet innan byggnadslovet vunnit
laga kraft.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för parhus samt bilskyddstak/förråd,
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
- Färgprov för fasaden inlämnas till byggnadskansliet och skall godkännas innan
målning påbörjas.
Johan Aller godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Innan arbetet inleds skall en ansökan om ansvarig arbetsledare för FVAarbeten inlämnas till byggnadsinspektionen.
- Innan byggnadsarbetet får påbörjas och beslutet vinner laga kraft skall
följande dokument inkomma till byggnadsinspektionen. 1. Köpebrev 2
Utdrag över registrerat bostadsbolag
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över parhusen i enlighet
med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen
- Påbörjande av byggnadsarbetet (gjutande av grund) innan lovet vunnit laga
kraft för ske mot en banksäkerhet eller motsvarande på ett belopp om 2000€

BTN 158 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 159 §:

13.12.2017

SIDA 14
§ nr

159

Övriga Ärenden, Komforthus ansökan om vägbom
Komforthus tagit kontakt med ordförande om möjligheten att sätta upp
vägbom vid infarten till Hammarvägen in till företagsmarken.

BTN 159 §

BESLUT
Vägbom får sättas upp under förutsättning att följande villkor uppfylls.
-

Vägbom sätts upp på sökanden Komforthus bekostnad.
Kommunal plogning upphör till företagsmarken
Utryckningsfordon måste kunna komma in till företagsmarken.
Tillträde skall ges till kommunen och berörda markägare.
Kommunen förbehåller sig rätten att avlägsna vägbommen

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 160 §:

13.12.2017

SIDA 15
§ nr

160

Övriga Ärenden, Tillsyn av ventilationsrengöring
Den 11.8.2017 godkänt ändringarna i plan och bygglagen för Åland har nu
ändringarna publicerats såsom LL om ändring av PBL
(ÅFS 82/2017). Den träder ikraft 1.1.2018.
Lagens 65 § behandlar byggnaders ventilationssystem. Det är
fastighetsägarens skyldighet att lagen följs. Kommunen har dock i
paragrafen fått tillsynskontrollen över fastighetsägarnas skyldigheter.
Räddningsförordningen för Åland (ÅFS 111/06) Kap 7. innehåller krav på
att den kommunala räddningsmyndigheten skall kontrollera främst
brandsäkerheten hos ventilationsanläggningar.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Konstaterar
att
tillsynskontrollen
av
den
obligatoriska
ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL behöver
ordnas även i Hammarland.
Det mest naturliga är att kommuns räddningsmyndighet får i uppgift att
jämsides med den övervakningsplikt räddningsmyndigheten har i enlighet
med räddningsförordningens 7 kap. även handha övervakningen av den
obligatoriska ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL.
Förslaget vidarebefordras till kommunstyrelsen.

BTN 160 §

BESLUT

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

13.12.2017

144 - 156

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ ; 144, 145, 146,151,155.156,160
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 147,149,150,152,153,154,159
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§§

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, myndighetens adress och postadress:
Organ
Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240
HAMMARLAND
Paragrafer:
§§ 147,149,150,152,153,154,159
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 18.12.2017

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda 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 ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
§§: 148, 157

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

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
skriften. 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. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)
Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

