
BESVÄRSANVISNING  

Besvärsmyndighet 

Ändring i detta beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen genom skriftligt besvär. Beslutet får 
överklagas på den grund att beslutet är lagstridigt. Besvärsskriften ska riktas till högsta förvaltnings-
domstolen och lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor inom besvärstiden. 

Besvärsrätt  

Besvärsrätt har 
1) den vars rättigheter, skyldigheter eller intressen kan påverkas av beslutet, 
2) de kommuner, landskapsförbund och lokala räddningsväsenden som berörs, 
3) myndigheter som bevakar allmänna intressen, 
4) lokala eller regionala registrerade föreningar och stiftelser vilkas syfte är att främja miljö- eller 

naturskyddet eller nyttjandet av vattentillgångarna och vilkas verksamhetsområde 
riskhanteringsplanerna gäller. 

Besvärstid 

Detta beslut meddelas efter anslag och de som har rätt att överklaga anses ha blivit informerade om beslutet 
när beslutet har meddelats. Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet 
meddelades, dock så att den dagen inte räknas med. Besvärstiden går ut den 18 januari 2016. 

Innehållet i besvärsskriften 

I besvärsskriften ska anges 
 den ändringssökandes namn och hemkommun, 
 vilket beslut som överklagas, på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas samt 

grunderna för ändringsyrkandena, 
 den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress till vilka meddelanden i 

saken kan skickas till ändringssökanden. 

Om den ändringssökandes talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud, eller om besvärsskriften har 
upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå. Besvärsskriften ska 
undertecknas av den ändringssökande eller hans lagliga företrädare eller ombud. 

Bilagor till besvärsskrifiten 

Till besvärsskriften ska fogas 
 en kopia av beslutet och promemorian, 
 andra handlingar som den ändringssökande åberopar som stöd för sina yrkanden, 
 ombudets fullmakt. 

Inlämning av besvärsskriften 

Besvärsskriften kan lämnas in av den ändringssökande personligen eller av hans befullmäktigade ombud. 
Den kan på eget ansvar också sändas per post eller med bud. På posten ska besvärsskriften lämnas in i så god 
tid att den hinner komma fram senast den sista dagen av besvärstiden innan ämbetsverket stänger. 
Öppettiden för högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor är kl. 8.00 -16.15. 

Högsta förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter 
postadress PB 180, 00131 Helsingfors 
besöksadress Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors 
telefonväxel 029 56 40200 
telefax 029 56 40382 

Högsta förvaltningsdomstolen tar av den ändringssökande ut en rättegångsavgift på 244 euro. Lagen om 
avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) innehåller 
bestämmelser om sådana fall då ingen avgift tas ut. 


