
BESVÄRSANVISNING 
Ändring i detta beslut söks genom förvaltningsbesvär.  

Besvärsrätt 
Ändring i detta beslut får sökas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet och den om vars besvärsrätt föreskrivs separat i lag. En 
myndighet har rätt att söka ändring genom besvär om besvär är nödvändigt för det allmänna 
intresse som myndigheten ska bevaka. 

Besvärstid 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften ska lämnas till 
besvärsmyndigheten senast på den sista dagen av besvärstiden före besvärsmyndighetens 
öppettids slut. Dagen för delfåendet räknas inte till besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en 
helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton eller helgfri lördag får 
besvärsskriften lämnas in första vardagen därefter. 

En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. 
Beslutet anses emellertid ha delgetts myndigheten den dag då brevet anlänt. Vid vanlig elektronisk 
delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om 
inte något annat visas.  

Besvärsmyndighet 
Besvär ska riktas till Vasa förvaltningsdomstol.  

Postadress: PB 204, 65101 Vasa    
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. 
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Fax 029 56 42760  
Telefonnummer: Registraturen 029 56 42780   

Besvär kan också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/ 

Besvärens form och innehåll 
Besvär ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

I besvären ska anges: 
1) det beslut i vilket ändring söks (beslutet som besvären gäller); 
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (kraven); 
3) motiveringarna till kraven; 
4) vad besvärsrätten grundar sig på, om beslutet som besvären gäller inte hänför sig till 
ändringssökanden. 
 
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 
ändringssökandens   lagliga företrädare eller ombud, ska kontaktuppgifter uppges även för denna. 
Förvaltningsdomstolen ska omedelbart meddelas om kontaktuppgifterna ändras under tiden då 
besvären är anhängiga. 
I besvären ska också anges den postadress och eventuell annan adress till vilken handlingarna 
som anknyter till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har angett mer 
än en processadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av de angivna adresserna den 
sänder handlingarna som anknyter till rättegången. 
 
Till besvärsskriften ska fogas: 
1) beslutet som besvären gäller tillsammans med dess besvärsanvisningar; 



2) utredning om när ändringssökanden har delgetts beslutet, eller någon annan utredning över när 
besvärstiden har börjat; 
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan 
tidigare lämnats in till myndigheten. 

Rättegångsavgift  
En rättegångsavgift på 260 euro tas ut av ändringssökanden för behandling av ärendet i Vasa 
förvaltningsdomstol. I lagen om domstolsavgifter föreskrivs separat om sådana fall för vilka ingen 
avgift tas ut.  

Protokoll 
Man kan begära protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller av Kyrkslätts kommuns 
registratur.  
 
Postadress: Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt.    
Besöksadress: Kommunhuset, Ervastvägen 2 
E-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi  
Fax 09 878 6053  
Telefonnummer: 040 836 7769  
Registraturens öppettid: må kl. 9–16 
ti–fr kl. 9–15. 
 


