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SAMMANTRÄDESTID Torsdag 19.11.2020, kl. 16.30 – 19.05

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen

DELTAGARE
Beslutsfattare

Övriga deltagare

Kekarainen Matti ordförande
Pekkola Juhani vice ordförande
Dufva Kimmo medlem
Hynninen Markku ”
Koskivirta Marja ersättare
Laine Aleksi medlem
Nuorivuori Satu ”
Ojanen Pilvikki ”
Hokkanen Raimo ”, § 101-108, § 119
Piispa-Jespars Seija ”, § 101-108, § 119
Attenberg Juha stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna kanslichef
Svinhufvud Eino jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Eero Mikkelä byggnadsinspektör
Putkonen Elli repr.för ungdomsfullmäktige,Kotka
Vulkko Juha inspektionsarkitekt
Laitinen Anne sekreterare
Brunila Mia kommunikationschef
Hodju Juhani medlem
Klemola Riitta medlem
Lopperi Heidi medlem
Sutela Susan medlem
Kärkkäinen Siiri repr. för ungdomsfullmäktige
Tikerpuu Cevor repr. för ungdomsfullmäktige
Närhi Rene repr. för ungdomsfullmäktige
Hanna-Kaisa Lähde stadsstyrelsens representant

Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separate akt för varje
ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

jäsen
nuorisovaltuuston edustaja, Kotka
nuorisovaltuuston edustaja, Pyhtää
nuorisovaltuuston edustaja, Pyhtää

Hanna-Kaisa Lähde kaupunginhallituksen edustaja

Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separate akt för varje
ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare
Matti Kekarainen Anne Laitinen

LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET

Konstateras Paragrafer 101 – 119

PROTOKOLL-
JUSTERING

Protokolljusterare Pilvikki Ojanen Satu Nuorivuori
ANSLAGSINTYG En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats i detta sammanträde

har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla.
Beslutets datum 24.11.2020

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

Kotka 23.11.2020

Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats
26.11.2020

Sekreterare Anne Laitinen

http://datanät:%20www.kotka.fi/esityslistat
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Mötets laglighet och beslutförhet

Miljönämnden 19.11.2020 § 101

Konstaterades.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering
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PROTOKOLL

101 §
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Protokolljusterare

Miljönämnden 19.11.2020 § 102
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Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Pilvikki Ojanen och Juhani Hodju.

Beslut: Till protokolljusterare föreslogs och valdes Pilvikki Ojanen och Satu
Nuorivuori.

Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

PROTOKOLL

102 §
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Behandlingsordning

Miljönämnden 19.11.2020 §103
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Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Behandling av ärendet: Tilläggslistans § 119, Förlängning av avtalet mellan Kotka, Fredrikshamn
och Kouvola om ordnandet av veterinärvården i specialsituationen som
orsakas av coronavirus COVID-19 behandlas efter paragraf 107.

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

PROTOKOLL

103 §
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Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Miljönämnden 19.11.2020 § 104

Enligt 9 § i förvaltningsstadgan används upptagningsrätten för
tjänsteinnehavarbesluten vid sidan av statstyrelsen av den nämnd vilken
tjänsteinnehavaren är underställd. I 92 § i kommunallagen definieras på
vilka beslut upptagningsrätten inte kan användas.

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, på vilkas beslut
upptagningsrätten enligt kommunallagen kan användas:

- Stadsveterinären
- Byggnadsinspektören
- Miljövårdschefen

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, vilkas beslut har fattats
med stöd av speciallagstiftning och meddelas till nämnden för
kännedom:

- Stadsveterinären
- Hälsoinspektören
- Miljövårdschefen
- Miljöinspektören
- Miljö- och hälsoskyddsplaneraren

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat
under tiden 18.9 – 19.11.2020 finns till påseende i portalen för
förtroendevalda på adressen
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden konstaterar att ovan nämnda tjänsteinnehavarbeslut har
funnits till påseende för nämnden i elektronisk form i portalen för
förtroendevalda och att varken upptagningsrätten eller besvärsrätten enligt
kommunallagen utnyttjas med anledning av tjänsteinnehavarnas framlagda
beslutsprotokoll.

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

PROTOKOLL

104 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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D/2737/02.05.07.00/2020

Miljöministeriets beslut om beviljande av prövningsbaserat statsbidrag för stärkande av
nationalstadsparkens ekologiska värden

Miljönämnden 19.11.2020 § 105

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext: Miljöministeriet har delat ut bidrag till kommunerna enligt Helmi-
programmet för genomförande av projekt för restaurering, vård och
bevarande av livsmiljöer. Projekten i Kommun-Helmi ska främja den
biologiska mångfalden och förbättra de värdefulla livsmiljöerna samt syfta
till konkreta åtgärder för bevarande, restaurering eller vård.

Kotka stad har i den ansökningsomgång som avslutats 31.8.2020 ansökt
om bidrag enligt planen för skötsel och användning av nationalstadsparken
för åtgärder i områdena Katariina, Varissaari och Kukouri, som har en
betydande fästningshistoria. På området planeras och genomförs naturvård
på fästningsängar. I ansökningen ingick även utarbetande av en plan för
vård av skogarna på ön Lehmäsaari som är i rekreationsbruk samt
bekämpning av vresrosen som växer på öns sandstränder.

Miljöministeriet har beviljat staden ett bidrag på 33 500 euro för de åtgärder
som anges i ansökan. Åtgärderna avses genomföras under åren 2021 och
2022. Enligt beslutet ska projektet vara slutfört senast 31.10.2022.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden antecknar miljöministeriets beslut för kännedom.

Päätös: Antecknades för kännedom.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran.

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

105 §
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D/4904/11.00.02/2018

Miljöskyddsföreskrifter i Kotka stad och Pyttis kommun

Miljönämnden 19.11.2020 § 106

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta, tfn 044 702 4803 och
Miljöskyddsplanerare Eija Värri, tfn 044 702 4804

Enligt 202 § i miljöskyddslagen får kommunen meddela sådana allmänna
miljöskyddsföreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena och
som gäller kommunens område. Dessa utgör ett styrande regelsystem
jämförbart med stadens byggnadsordning och de regionala
avfallshanteringsföreskrifterna och kan gälla annan verksamhet än sådan
som enligt miljöskyddslagen är tillståndspliktig, registreringspliktig eller
anmälningspliktig.

Miljöskyddsföreskrifterna i Kotka och Pyttis trädde i kraft 1.10.2014. Den
nya miljöskyddslagen (527/2014) trädde i kraft 1.9.2014, nitratförordningen
(1250/2014) 1.4.2015 och den nya förordningen om behandling av
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) 3.4.2017.
Gällande miljöskyddsföreskrifter bör uppdateras till att motsvara den
nuvarande lagstiftningen. Enligt samlade erfarenheter har det också
uppstått behov av att justera några enskilda föreskrifter och införa vissa
tekniska och språkliga korrigeringar i texten.

Miljötjänsten i Kotka har berett en uppdatering av miljöskyddsföreskrifterna.
Ett förslag till uppdaterade miljöskyddsföreskrifter och motiveringar till dem
har bifogats till föredragningslistan.

Bilagor: 1. Miljöskyddsföreskrifter I Kotka stad och Pyttis kommun (utkast)
2. Miljöföreskrifter I Kotka stad och Pyttis kommun, motiveringar (utkast)

Centrala förändringar

Avledande och behandling av avloppsvatten: 6,7,8 och 9 §
Kraven på behandling av avloppsvatten har uppdaterats till att motsvara de
krav som ställs i miljöskyddslagen och i statsrådets förordning om
behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet samt i
övriga kommunala bestämmelser. Fagerö tillhör ett grundvattenområde i
klass 1E och en vattenledning kommer att anläggas där. Av denna
anledning har avloppsvattenärendena på Fagerö beaktats separat.

Återvinning av tegel- och betongavfall I markbyggnad: 12 §
Bestämmelsen om deponering av avfall under markytan har preciserats.
Trots att det i allmänhet är förbjudet att deponera avfall under markytan, kan
vissa avfall återvinnas i markbyggnad. Detta förutsätter dock att villkoren i
den s.k. MARA-förordningen (Statsrådets förordning 843/2017) uppfylls.
Ren, uppgrävd jord anses inte som avfall, om den återvinns systematiskt.

Anteckning om protokolljustering

106 §

Sammanträdesdatum
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Underhåll och renhållning av förbindelseleder, gårdar och allmänna
områden: 17 §
Förbudet mot användning av lövblåsare har lindrats till att endast gälla torr
sand och torrt skräp. Uppkomst av damm ska förhindras exempelvis genom
bevattning av det område som ska rengöras. Sedan år 2014 har det varit
helt förbjudet att använda lövblåsare för avlägsnande av sandningssand
och skräp. Förbudet mot användning av lövblåsare har enligt den respons
som mottagits försvårat det praktiska renhållningsarbetet, och resulterat i att
miljötjänsterna mottagit ansökningar om undantagstillstånd för avlägsnande
av bevattnad sandningssand från gatuområden. Bestämmelsen har också
varit omöjlig att övervaka i praktiken.

Som en ny bestämmelse har en föreskrift utfärdats om att vägsaltning bör
undvikas i grundvattenområden. Användning av vägsalt bör undvikas,
eftersom det har en skadlig inverkan på grund- och ytvatten, mark och
växtlighet.

Avvikelse från förfarandet för bulleranmälan: 20 §
Till paragrafen har fogats ett minimikrav för den tid före en planerad aktivitet
inom vilken bulleranmälan ska lämnas in. I första hand ska bulleranmälan
lämnas in senast 30 dygn före aktiviteten, men om anmälan mottas senare
än 14 dagar före aktiviteten lämnas den utan behandling. En avvikelse från
detta kan göras i fråga om byggnads- eller rivningsarbete vars behov
tidigare inte kunnat förutses.

Dessutom ges nya bestämmelser om påfyllnings- och distributionsplatser
för flytande bränslen samt upplagring av kemikalier. Gällande lagar och
förordningar innehåller bestämmelser om cisterner för flytande bränslen
över 10 m3. Det är möjligt att meddela miljöskyddsföreskrifter även i fråga
om mindre cisterner, varvid förorening av mark och grundvatten kan
förebyggas.

Föredragande: Miljöskyddschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar godkänna utkastet till miljöskyddsföreskrift med
motiveringar och hålla utkastet offentligt framlagt under 30 dagar, samt
begära behövliga utlåtanden om utkastet.

Behandling av ärendet: Medlem Aleksi Laine föreslog utifrån diskussionen att förslaget ska
återsändas till ny beredning. Medlem Markku Hynninen understödde
ändringsförslaget.
Omröstning förrättades i ärendet.

Föredragandens förslag understöddes av medlemmarna:
Matti Kekarainen och Seija Piispa-Jespars samt ersättaren Marja Koskivirta

Aleksi Laines förslag understöddes av medlemmarna:
Juhani Pekkola, Markku Hynninen, Pilvikki Ojanen, Satu Nuorivuori,
Kimmo Dufva, Aleksi Laine

Raimo Hokkanen röstade tomt.

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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Beslut: Aleksi Laines förslag godkändes med rösterna 6-3, ärendet återsänds för
ny beredning.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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D/2078/11.01.00.00/2019

För kännedom HFD:s beslut i ärende HFD 3053/2/19 / SKA Liquids Oy, Kotka

Miljönämnden 19.11.2020 § 107

10

Beredare: tf. stadsveterinär Essi Lääkkö, tfn 040 577 2198

Sammanfattning: Högsta förvaltningsdomstolen upphävde 24.6.2020 Kotka stads
miljönämnds beslut 17.5.2018 § 72 § att med stöd av 96 § i tobakslagen
förbjuda SKA Liquids Oy att sälja eller på annat sätt överlåta vätskor med
karakteristisk smak i sin specialaffär för e-cigarettprodukter Puff Kotka.

Föredragningstext: Kotka stads miljönämnd beslutade 17.5.2018 att med stöd av 96 § i
tobakslagen förbjuda SKA Liquids Oy att I specialaffären för e-
cigarettprodukter Puff Kotka sälja eller på annat sätt överlåta olika vätskor
med karakteristisk smak (inkl. livsmedelssmakvätskor och aromatiska
koncentrat) som kan användas genom förångning med hjälp av en
elektronisk cigarett (som sådana eller inblandade i andra vätskor).

SKA Liquids Oy anförde 5.6.2018 besvär hos Östra Finlands
förvaltningsdomstol och lämnade in en ansökan om verkställighetsförbud av
det beslut som utfärdats av Kotka stads miljönämnd. Östra Finlands
förvaltningsdomstol förkastade besvären och yrkandet på ersättning av
rättegångskostnader samt kravet på begäran av förhandsavgörande hos
Europeiska unionens domstol. SKA Liquids Oy lämnade in en begäran om
besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen 29.5.2019 och anförde
besvär angående beslutet som meddelats 15.9.2019 av Östra Finlands
förvaltningsdomstol samt yrkade i besvären att HFD skulle upphäva Östra
Finlands förvaltningsdomstols beslut av 15.5.2019 som felaktigt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt beslut 24.6.2020 att
tobakslagens 25 §, som förbjuder karakteristisk doft eller smak hos en
annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp en
elektronisk cigarett, vara en teknisk föreskrift som inte har tillkännagivits
kommissionen enligt artikel 5 punkt 3 i direktivet om tekniska föreskrifter
och som därför inte kan tillämpas i det behandlade ärendet mot SKA
Liquids Oy, och att besluten som meddelats av Östra Finlands
förvaltningsdomstol samt Kotka stads miljönämnd därför ska upphävas.
Emellertid, eftersom förfarandet inte hade orsakats av Kotka stads
miljönämnds fel, förkastade förvaltningsdomstolen SKA-Liquids Oy:s
yrkande på ersättning av rättegångskostnader.

Bilagor: HFD:s beslut 24.6.2020 i ärende 3053/2/19

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

107 §
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Förslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Antecknades för kännedom.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Päivi Pylkkö och Essi
Lääkkö

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

11

Sammanträdesdatum
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Övriga ärenden (gemensamma)

Miljönämnden 19.11.2020 § 108

Gemensamma ärenden fanns inte.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

12

PROTOKOLL

108 §
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D/2921/11.02.07/2020

Förlängning av avtalet mellan Kotka, Fredrikshamn och Kouvola om ordnandet av
veterinärvården i specialsituationen som orsakas av coronavirus COVID-19.

Miljönämnden 19.11.2020 § 119

Beredare: tf. stadsveterinär Essi Lääkkö, tfn 040 577 2198

Föredragningstext: Kotka stad, Fredrikshamns stad och Kouvola stad har i juni 2020 ingått
avtal om ordnandet av veterinärtjänster i situationer där områdets
veterinärresurs skulle minska på grund av sjukfrånvaro för veterinärer eller
på grund av karantän som förordnats med stöd av lagen om smittsamma
sjukdomar. Kotka stads miljönämnd har behandlat ärendet vid sitt
sammanträde 11.6.2020 § 61 och godkänt utkastet till avtal.

Det nuvarande avtalet gäller till 31.12.2020. Avtalet kan förlängas från och
med 1.1.2021 och beslut om förlängning ska fattas senast 30.11.2020.
Kontaktpersonerna för avtalet har konstaterat behovet av att förlänga
avtalet. Förlängning av avtalet föreslås till slutet av år 2021.

Avtal om förlängning av avtalet samt det ursprungliga avtalet bifogas.

Bilagor: 1. Avtal om förlängning av avtalet om ordnandet av veterinärtjänster i
specialsituationen som orsakas av coronavirus-COVID-19.
2. Avtal om ordnande av veterinärtjänster i specialsituationen som orsakas
av coronavirus-COVID-19.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar godkänna avtalet om förlängning av avtalet om
ordnande av veterinärvården i situationen som orsakas av COVID-19.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala, Essi Lääkkö och Päivi Pylkkö
Fredrikshamn/Tapio Glumoff
Kouvola/Hanna-Maria Luukkonen

Anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

119 §
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ANVISNINGAR FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN

Förbud mot att söka ändring

I fråga om följande beslut får det enligt 136 § i kommunallagen inte
begäras omprövning eller anföras kommunalbesvär, eftersom
beslutet endast gäller beredning eller verkställighet.

Paragraferna: 101 – 109

I följande beslut får enligt 146 § i upphandlingslagen ändring inte sökas med
stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen, eftersom det är fråga om
ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet.

Paragraferna: -

Eftersom det i fråga om följande beslut kan begäras omprövning enligt
137 § i kommunallagen, får ändring i dem inte sökas genom besvär.

Paragraferna: 119

I följande beslut får det enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen eller
annan lagstiftning inte sökas ändring genom besvär.

Paragrafer och grunder för förbud att anföra besvär

Anvisningar för omprövningsbegäran

Ärenden 119 § …

Omprövningsmyndighet - I ovan nämnda beslut kan ändring sökas genom omprövning
och rätt att begära hos miljönämnden.
omprövning

Omprövning får begäras:
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt

påverkas av beslutet (part), samt
- av kommunmedlemmarna

Avgift för omprövnings- Behandlingen av en omprövningsbegäran är avgiftsfri.
begäran

Tidsfristen för En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet
omprövningsbegäran av beslutet.

En part anses ha fått del av ett beslut, om annat inte visas, inom sju (7)
dagar från det att brevet skickats eller vid den tidpunkt som antecknats i
ett separat delgivningsbevis. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
parten ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen från avsändandet av
meddelandet, om annat inte bevisas.
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En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att
protokollet fans tillgängligt I det allmänna datanätet. Protokollet har gjorts
tillgängligt i det allmänna datanätet 26.11.2020.

Dagen för delfåendet medräknas inte i tidsfristen för begäran om omprövning.
Om den sista dagen under tidsfristen för begäran om omprövning är en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en
helgfri lördag, får begäran om omprövning anföras den första vardagen efter
den.

Omprövningsbegärans En begäran om omprövning ska göras skriftligt. Ett elektroniskt dokument
form, innehåll och bilagor uppfyller också kravet på skriftlig form.

Av begäran om omprövning ska framgå:
- i vilket beslut det söks ändring;
- på vilka punkter ändring i beslutet söks och vilka ändringar som yrkas
- grunderna för ändringsyrkandet.

Till begäran om omprövning ska fogas de handlingar som den som begär
omprövning åberopar som stöd för sin begäran, om de inte redan tidigare har
lämnats till myndigheten.

Begäran om omprövning ska undertecknas av den som begär omprövning
eller av dennes lagliga företrädare eller ombud. Av skriften ska också framgå
den persons namn som begär omprövning, och om hen inte är undertecknare
också undertecknarens namn, bosättningskommun, postadress och ett
telefonnummer, dit meddelanden som hänför sig till ärendet kan sändas. Om
meddelanden eller beslut angående begäran om omprövning kan delges som
ett elektroniskt beslut, ber myndigheten också meddela en e-postadress som
kontaktuppgift.

Ett elektroniskt dokument behöver inte undertecknas, om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet.

Inlämnande av Den som söker ändring eller ombudet som hen befullmäktigat ska lämna in
omprövningsbegäran omprövningsbegäran till stadsstyrelsen under tjänstetid innan tidsfristen
till myndigheten för begäran om omprövning går ut.

Begäran om omprövning kan också lämnas in per telefax eller e-post.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns
tillgängligt för myndigheten I en mottagaranordning eller ett datasystem på ett
sådant sätt att meddelandet kan behandlas.
En besvärsskrift sands alltid på avsändarens ansvar.

Omprövningsmyndig- Kotka stad
hetens kontaktuppgifter - Miljönämnden

Kustaankatu 2, 48100 Kotka
(PB 205, 48101 Kotka)
Telefon: 05 234 4218, 05 234 5224 (registratur)
Fax: 05 234 4252
E-post: kirjaamo@kotka.fi
Tjänstetid: må - fr kl. 8.00 – 16.00, sommartid som meddelas särskilt

må – fr kl. 8.00 – 15.00.

mailto:kirjaamo@kotka.fi
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BESVÄRSANVISNING

Ärenden 110 §

Besvärsmyndighet Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Östra Finlands
och besvärsrätt förvaltningsdomstol.

Besvären får anföras av
- part, eller den som beslutet avser, eller vars rätt, skyldighet eller fördel
direkt påverkas av beslutet;
- kommunmedlemmar.
Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning
får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran
om omprövning av det ursprungliga beslutet. Om beslutet har ändrats med
anledning av en begäran om omprövning, får ändring i det ändrade beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av parter och av kommunmedlemmar.

Avgift för sökande
av ändring Information om avgifter för behandlingen av besvär fås från

besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifter, deras belopp och grunderna
för befrielse från avgift finns i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). I de fall
där en avgift tas ut är den 260 euro.

Besvärsgrunder Besvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit I oriktig ordning;
- den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina

befogenheter; eller
- beslutet annars strider mot lag.

Besvärstid Besvären ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från
delfåendet av beslutet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen.

En part anses ha fått del av ett beslut, om annat inte visas, inom sju (7)
dagar från det att brevet skickats, vid den tidpunkt som framgår av
mottagningsbeviset eller den tidpunkt som antecknats i ett separat
delgivningsbevis. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av
beslutet den tredje (3) dagen från avsändandet av meddelandet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut när protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet 26.11.2020.

Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär
anföras hos besvärsmyndigheten den första vardagen efter den.

Besvärens form, Besvär ska anföras skriftligt. Ett elektroniskt dokument uppfyller också
innehåll och bilagor kravet på skriftlig på skriftlig form.
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I besvären ska följande anges:
- det beslut i vilket ändring söks;
- till vilka delar ändring söks I beslutet och vilka ändringar som yrkas;
- de grunder på vilka ändring yrkas;
- ändringssökandens namn och hemkommun;
- postadress, telefonnummer eller e-postadress dit meddelanden om

ärendet till den som söker ändring kan sändas.

Till besvärsskriften ska följande fogas:
- det överklagade beslutet i original eller avskrift;
- intyg om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan

utredning om när besvärstiden börjat löpa;
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina

yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna
besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga
företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären,
ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
Ett elektroniskt dokument behöver dock inte undertecknas, om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska bifoga en
fullmakt till besvärsskriften, om ändringssökanden inte har befullmäktigat
ombudet muntligen hos besvärsmyndigheten.

Inlämnande av besvär
Besvären ska inlämnas av ändringssökanden eller ett ombud som
ändringssökanden befullmäktigat till besvärsmyndigheten senast under
besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Besvären kan också lämnas in per fax eller e-post. Besvär kan också anföras
genom förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns
tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett
sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

En besvärsskfit sands alltid på avsändarens ansvar.

Besvärsmyndighetens Östra Finlands förvaltningsdomstol
kontaktuppgifter Minna Canthin katu 64

70100 KUOPIO
(PB 1744, 70101 KUOPIO)
Tfn 029 564 2500
E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Fax: 029 564 2501

Tjänstetid: vardagar kl. 8.00 – 16.15
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