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Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Widberg Rickard, Solbacka 1:26, Antböle. Ändring av fritidsbostad till bostadshus.
LBS Staffan och Janne Mörn, Storgård 3:17, Rangsby. Utbyggnad av hönshus
samt packeriavdelning.
Nordström Karl Erik och Holmberg Agneta, Högbergs 4:59, Långbergsöda.
Tillbyggnad och fasadändring.
Fagerholm Josef, Sundby Maj-Len, Lillåkersbacka1:12, Lavsböle. Nybygge av
garage.
Westin Ingvar, Kvarnbäcken 6:34, Berdtby. Uppförande av garage.
Förhandsutlåtande om bygglov
Detaljplaneändring kvarter 4227 i Prästgården by
Verksamhetsberättelse 2014
Detaljplanering Södernäs
Utlåtande, förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram
Förslag till byggnadsordning för saltviks kommun
Omhändertagande av skrotfordon
Delgivning

Mikael Söderholm, ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
24.2.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Bmn. 8§/24.2.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§9

PROTOKOLLJUSTERARE

Bmn. 9§/24.2.2015
I tur att justera protokollet är Erica Lindroos och Peter Danielsson
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Peter Danielsson.
Protokollet justeras efter mötet.
------------------------------

§ 10

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Bmn. 10§/24.2.2015
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 5 /2015
§ 11

WIDBERG RICKARD, SOLBACKA 1:26, ANTBÖLE. ÄNDRING AV FRITIDSBOSTAD
TILL BOSTADSHUS.

Bmn. 11§/24.2.2015
Rickard Widberg anhåller om byggnadslov för ändring av befintligt fritidshus till permanent bostad på lägenhet Solbacka RNr 1:26 i Antböle i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 2000 m2 stor och där finns fritidshuset som är ca 90 m2 stort och
ett garage. Avloppet leds till trekammarbrunn med efterföljande infiltration
av typen In-drän godkänt AT7-2007.
Enligt gällande bestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller byggnaden de krav som ställ av byggbestämmelserna förutom på punkten om
takhöjd. Takhöjden i byggnaden är 230 cm där dagens krav är 240 cm.
Det kan konstateras att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden ändå är tekniskt tillfredställande.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för ändring av fritidshus till permanent bostad beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Beslut:
Enligt förslag
L4
--------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
24.2.2015

Sida
5

Dnr: 2 /2015
§ 12

LBS STAFFAN OCH JANNE MÖRN, STORGÅRD 3:17, RANGSBY. UTBYGGNAD
AV HÖNSHUS SAMT PACKERIAVDELNING.

Bmn. 12§/24.2.2015
Lantbrukssammanslutningen Staffan och Janne Mörn anhåller om bygglov
för tillbyggnad av hönshus och packeriavdelning på lägenheten Storgård
3:17 i Rangsby i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden om 18,75 m2 utgörs av inbyggnad av befintlig lastperrong.
Byggnaden uppförs inom en lantbruksenhet där byggnadsrätten inte är begränsande.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad av
hönshus och packeriavdelning beviljas.
Grannarna hör inte då det med tanke på projektets omfattning kan anses
vara uppenbart onödigt. (PBL §73)
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L5
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 10 /2015
§ 13

NORDSTRÖM KARL ERIK OCH HOLMBERG AGNETA, HÖGBERGS 4:59,
LÅNGBERGSÖDA. TILLBYGGNAD OCH FASADÄNDRING.

Bmn. 13§/24.2.2015
Karl Erik Nordström och Agneta Holmberg anhåller om byggnadslov för tillbyggnad och fasadändring av befintligt bostadshus på lägenhet Högbergs
RNr 4:59 i Långbergsöda i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden omfattar ett sovrum om ca 8 m2 mot nordväst samt fasadändring i form av förstorade och flera fönster i fasaden mot norr.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad och
fasadändring beviljas.
Med tanke på projektets omfattning kan anses vara uppenbart onödigt att
höra grannarna (PBL §73).
Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig arbetsledare vara inlämnad
till kommunen.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L6
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 11 /2015
§ 14

FAGERHOLM JOSEF, SUNDBY MAJ-LEN, LILLÅKERSBACKA1:12, LAVSBÖLE.
NYBBYGGE AV GARAGE.

Bmn. 14§/24.2.2015
Josef Fagerholm och Maj-Len Sundby anhåller om byggnadslov för nybyggnad av garage och carport på lägenhet Lillåkersbacka RNr 1:12 i
Lavsböle i enlighet med inlämnade handlingar.
Den planerade byggnationen utgörs av ett garage om 80 m2 och en carport
om 35 m2.
Fastigheten är 3000 m2 stor och där finns sedan tidigare ett bostadshus.
De sökande har den 22 februari 2015 inkommit med en begäran om att
skjuta upp bygglovsansökan pga revidering och komplettering av ritningar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att ärendet återremitteras för komplettering av ritningar.
Beslut:
Ärendet återremitteras för komplettering av ritningar.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 7 /2015
§ 15

WESTIN INGVAR, KVARNBÄCKEN 6:34, BERDTBY. UPPFÖRANDE AV GARAGE.

Bmn. 15§/24.2.2015
Ingvar Westin anhåller om byggnadslov för nybyggnad av ett garage om 54
m2 på lägenhet Kvarbäcken RNr 6:34 i Berdtby i enlighet med inlämnade
handlingar.
Fastigheten är 2360 m2 stor och där finns sedan tidigare ett fritidshus om
ca 65 m2.
Närmsta rågranne är hörd av den sökande.
Jessica Söderlund anmälde jäv och deltog ej under ärendets behandling
eller beslut.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för garage beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att ytterligare höra grannarna (PBL §73).
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelse.
Beslut:
Enligt förslag.
L7
Paragrafen justerades omedelbart.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 8 /2015
§ 16

FÖRHANDSUTLÅTANDE OM BYGGLOV

Bmn. 16§/24.2.2105
Hyris Ab, begär byggnads- och miljönämndens förhandsutlåtande gällande
inredande av lägenhet i källarplanet på Björkens Rnr 8:20 i Ödkarby.
På Björkens 8:20 i Ödkarby finns idag ett radhus med 10 st lägenheter, Hyris Ab efterhör nu om det är möjligt att inreda en lägenhet i källarplanet. Utrymmet har förut används som allrum för hyresgästerna, idag är utrymmet
inte i bruk. Allrummet samt en del av ett angränsade förråd är tänkt att planeras om till en mindre lägenhet om ca 40 m2 med egen entré ut mot öster.
Enligt gällande bestämmelser ska en bostad uppfylla vissa huvudkrav för
att kunna godkännas som sådant. I detta fall kan utrymmet med rätt planering uppfylla de krav som ställs av byggbestämmelserna förutom på punkten om takhöjd. Takhöjden i byggnaden är 231 cm där dagens krav är 240
cm. Det kan konstateras att det rör sig om en mindre avvikelse och att utrymmet ändå kan fungera tekniskt tillfredställande som bostad.
Brandsektionering till övriga lägenheter och utrymmen skall vara minst
EI60 och i sovrum skall finnas öppningsbart fönster. Fullgod ventilation
måste finnas.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden konstaterar att beviljande av bygglov för ändrad användning är
möjlig och medger avvikelse ang kravet om takhöjd då bygglov ansöks om.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:
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DETALJPLANEÄNDRING KVARTER 4227 I PRÄSTGÅRDEN BY

Bmn. 17§/24.2.2015
Vid planeringen av den tänkta tillbyggnaden av Prästkragen daghem framkom att en ändring av detaljplanen för Prästgården by, antagen av kommunfullmäktige den 28.3.2011, behövs för att möjliggöra tillbyggnaden.
Detaljplaneändringen berör kvarter 4227 och innebär att byggnadsrätten
nu blir 0,15 och att det är tillåtet att bygga en byggnad i två våningar om
behov finns i framtiden. Förslag till detaljplaneändring enligt bilaga.
Enligt plan- och bygglagen behöver en ändring av en detaljplan som har
ringa verkningar inte ställas ut lägre än 14 dagar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen.
--------------------

Protokolljustering:

§ 18
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Bmn. 18§/24.2.2014
Byggnads- och miljönämndens verksamhetsberättelse för 2014 bifogas
som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014
och för den vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014
och för den vidare till kommunstyrelsen.
--------------------

Protokolljustering:

§ 19
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DETALJPLANERING SÖDERNÄS

Bmn. 19§/24.2.2015
Anbud för detaljplaneringen av området ”Södernäs” i Haraldsby
har utannonserats i Ålandstidningen 7.2.2015.
Anbuden skall vara inlämnade 23.2.2015 kl. 15.00.
Inkomna anbud presenteras på mötet enligt bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Avtal som har verkningar utöver budgetåret skall föras till kommunstyrelsen
för godkännande.
Byggnads- och miljönämnden förslår för kommunstyrelsen att det förmånligaste anbudet antas och att avtal tecknas.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förslår för kommunstyrelsen att det förmånligaste anbudet antas och att avtal tecknas.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 64 /2014
§ 20

UTLÅTANDE, FÖRSLAG TILL FÖRVALTNINGSPLAN OCH
VATTENÅTGÄRDSPROGRAM

Bmn. 20§/24.2.2015
Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2016-2021 för åländska grundvatten, sjöar
och kustvatten ienlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), vattendirektivet.
Synpunkter på förslagen bör lämnas senast 15 mars 2015, landskapsregeringen kommer att anta förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram i juni
2015.
Syftet med EU:s vattendirektiv är att sätta en ram för skyddet av grundvatten, sjöar och kustvatten. För att nå målen görs förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vattenvården. Förvaltningsplanen beskriver avrinningsdistriktet och ligger som planeringsunderlag för myndigheter och andra aktörer. Åtgärdsprogrammet behandlar åtgärder som behövs för att nå god vattenkvalitet.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden omfattar förslaget till förvaltningsplan och
vattenåtgärdsprogam.
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att:
Ett sammarbete och en dialog mellan alla parter, myndigheter som enskild,
behövs i arbetet med en förbättrad vattenkvalitet i och runt Åland.
För att underlätta för kommunerna som tillsynsmyndighet och för den enskilde fastighetsägaren bör man förtydliga kraven som gäller vid ombyggnad av de äldre enskilda avloppsanläggningarna tex genom att införa en
åldersgräns på anläggningarna.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden omfattar förslaget till förvaltningsplan och
vattenåtgärdsprogam.
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att:
Ett sammarbete och en dialog mellan alla parter, myndigheter som enskild,
behövs i arbetet med en förbättrad vattenkvalitet i och runt Åland.
För att underlätta för kommunerna som tillsynsmyndighet och för den enskilde fastighetsägaren bör man förtydliga kraven som gäller vid ombyggnad av de äldre enskilda avloppsanläggningarna tex genom att införa en
åldersgräns på anläggningarna.
Byggnads- och miljönämnden efterlyser tydligare direktiv från landskapsregeringen angående hanteringen av de enskilda avloppen.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 202 /2011
§ 21

FÖRSLAG TILL BYGGNADSORDNING FÖR SALTVIKS KOMMUN

BN 65 §/6.9.2011
Av Landskapsregeringen uppgjort modellförslag till ny kommunal
byggnadsordning.
Byggnadsinspektörens förslag
Föreslår att förslaget antecknas för kännedom.
Föreslår vidare att nämnden inför kommunstyrelsen påtalar att medel bör
tas upp i 2012- års budget för revidering av kommunens byggnadsordning.
BESLUT
Enligt förslag.
--------------------Kmst 260 §/26.9.2011
Landskapsregeringens modellförslag till ny kommunal byggnadsordning bifogas föredragningslistan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att under 2012, om
behov finns, uppgöra förslag till revideringar av kommunens byggnadsordning.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag.
--------------------Bmn. 109§/18.11.2014
Byggnads- och miljöinspektören har uppgjort ett förslag till ny byggnadsordning för Saltviks kommun enligt modellförslaget utformat av Landskapsregeringen.
Förslaget till ny byggnadsordning enligt bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden diskuterar förslaget och sedan
bordlägger ärendet.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden diskuterade ärendet och bordlägger det till
nämndens första möte år 2015.
-------------------Bmn. 21§/24.2.2015
Beslut:
Återremiss för ytterligare bearbetning.
--------------------

Protokolljustering:

§ 22
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OMHÄNDERTAGANDE AV SKROTFORDON

Bmn. 22§/24.2.2015
Saltviks kommun har våren 2013 dokumenterat att fordon med registernummer ÅLK 23 finns uppställt vid Kvarnbovikens badstrand i Saltvik.
Kommuningenjören uppmanade ägaren per brev 30.5.2013 att flytta bort
bilen från platsen. Detta har inte skett. Kommunen har flyttat bilen åt sidan
så att den i alla fall inte skall vara på badstranden. Kommunen betraktar bilen som ett skrotfordon både till dess utseende och med tanke på att bilen
inte tagits om hand av ägaren.
Enligt 25 § 1 mom. i landskapslagen om renhållning ska ägaren till ett
skrotfordon eller ett uttjänt fordon transportera detta till en mottagnings- eller behandlingsanläggning som inrättats för ändamålet. Om inte ägaren
fullgör detta ska renhållningsmyndigheten på dennes bekostnad ordna
transporten.
Vem som anses vara ägare till bilen definieras genom 24 § landskapslagen
om renhållning.
Enligt 14 § 3 mom. i landskapslagen om renhållning ska skrotfordon på
ägares försorg och ansvar transportera till härför avsedd uppsamlingsplats.
Kan ägaren av skrotfordon inte uppdagas eller har ägaren trots uppmaning
inte fullgjort sin skyldighet ansvarar kommunen för fordonets omhändertagande.
Enligt 7 § landskapslagen om renhållning kan de uppgifter som ankommer
på kommunen skötas av en nämnd, i Saltviks kommun är det Byggnadsoch miljönämnden som fungerar som renhållningsmyndighet enligt instruktion fastställd av kommunfullmäktige §77/10.9.2012.
Enligt 31 § 1 mom. landskapslagen om renhållning anges: Försummar någon att utföra åtgärd som det på grund av bestämmelserna i denna lag eller på grund av föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen åligger honom
att utföra, kan åtgärden utföras genom renhållningsmyndighetens försorg
på den försumliges bekostnad.
Genom lanskapslag om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen görs
rikets viteslag tillämplig för ärenden som gäller hot om tvångsutförande.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att meddela ägaren till bil med registernummer ÅLK 23 om att renhållningsmyndigheten i Saltvik ämnar
transportera nämnd bil till mottagnings- eller behandlingsanläggning om
ägaren själv inte ombesörjer det inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.
Renhållningsmyndigheten ordnar då, efter nytt beslut, transporten på ägarens bekostnad enligt 25 § landskapslagen om renhållning. Byggnads- och
miljönämnden uppmanar även ägaren, om han inte ämnar uppfylla förpliktelsen, att meddela eventuella giltiga skäl härom.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:
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DELGIVNING

Bmn. 23§/24.2.2015
Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:
§1 L3, Andersson Inger-Louise, Mariebo 8:14, Ödkarby.
Bygglov för installation av ny eldstad och rökkanal.
§2 BA1, Nordström Ann-Kathrine, Solgläntan 10:47, Ödkarby
Bygganmälan för ekonomiebyggnad om 36 m2.
§3 BA2, Forsgård Göran, Blåbärskärret 4:44, Berdtby
Bygganmälan för ekonomiebyggnad om 12,5 m2.
§4 AT1, Wikstrand Birgit, Notörsudden 5:16, Hjortö.
Tillstånd för enskilt avlopp med sluten tank för avlopp från befintligt fritidshus.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.
--------------------

Protokolljustering:
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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
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 14,17-21,23
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 8-10
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

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:
Byggnads- och miljönämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby
Paragrafer: 8-10
Yrkandet skall 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 skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som
framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
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
22101 Mariehamn
Paragrafer:.
Besvärstid 30 dagar från dagen för 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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer: 11-13,15,22
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då
beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den 27 februari 2015 .
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar
från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits
offentligt på den kommunala anslagstavlan.
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
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.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut.
Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------
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