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Aron Lundström, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 13 december 2019.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 20 december
2019.

Intygar Aron Lundström, Planerings- och utvecklingschef

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

§ 152 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 152/ 17.12.2019
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Nämnden konstaterar att sig lagligen sammankallad och beslutsför.
------------§ 153 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN §153/ 17.12.2019
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Dick Lindström och Katarina Norrgård utses till protokolljusterare.
------------§ 154 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 154/ 17.12.2019
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med extra ärende §162 Butgetuppföljning mot kvartal
4.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 20 december 2019
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

§ 155 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 155/ 17.12.2019
Ärenden till kännedom:
•

Anmärkningar på snöplogningens upplägg

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut:
•

King §39 / 2019 Beviljande av semester AR

•

King §40 / 2019 Beviljande av semester JE

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:
•

PoU §14 / 2019 Beslut om tjänsteförordnande

•

PoU §15 / 2019 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/5978 samt ÅLR2019/5979

•

PoU §16 / 2019 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/5860

•

PoU §17 / 2020 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/6143

•

PoU §18 / 2020 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/7908

•

PoU §19 / 2020 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/8393

•

PoU §20 / 2020 Antagande av anbud VVS-tjänster

•

PoU §21 / 2020 Beviljande av ledighet

•

PoU §22 / 2019 Godkännande av timlista

•

PoU §23 / 2019 Beslut om tjänsteförordnande

•

PoU §24 / 2019 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/8977

•

PoU §25 / 2019 Utlåtande över ansökan om Jordförvärv referens ÅLR
2019/6500
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

• PoU §26 / 2019 Beviljande av ledighet
Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut
- BI§43/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av garage på fastigheten
Heikinniemi 3:67, Bamböle
- BI§44/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av förråd på fastigheten del av
Mellangård 1:47-A601, Torrbolstad
- BI§45/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av poolhus på fastigheten
Limnäs 1 5:6 Bartsgårda
- BI§46/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av eldstad på fastigheten
Strömsäng 28:0, Godby
- BI§47/2019 Byggnadslovsbeslut för ändringsarbeten på fastigheten 3:4,
Grelsby
- BI§48/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av eldstad på fastigheten
Solkulla 4:12, Västanträsk
- BI§49/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av enskilt avlopp på
fastigheten Björkbacka 3:1, Bjärström
- BI§50/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av ekonomiebyggnad på
fastigheten Västervik 5:17 Bamböle
- BI§51/2019 Byggnadslovsbeslut för om och tillbyggnad av lagerbyggnad på
fastigheten Södergård 3:22, Västanträsk
- BI§52/2019 Byggnadslovsbeslut för ändring av fasad på fastigheten Tomsu
3:13, Grelsby
- BI§53/2019 Byggnadslovsbeslut för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten
Tomten 4:48, Godby
- BI§54/2019 Byggnadslovsbeslut för ändring av användningsändamål på
fastigheten Bönehuset 5:18, Godby
- BI§55/2019 Byggnadslovsbeslut för installation av spis på fastigheten Bagarns
2:32 i Ämnäs
- BI§56/2019 Byggnadslovsbeslut för nybyggnad av garage på fastigheten
Björknäs 1:5 Bastö enstaka.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-----------Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

§ 156 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPFÖRANDE AV BÅTHUS PÅ SÖDERSKOG 22
:0

GODBY

SamN § 156/ 17.12.2019
Ab Notberg anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av båthus
på området 60-408-22-0. Fastigheten som är 87740 m2 stor ligger på generalplanerat
område att betrakta som jord- och skogsbruksområde (LG – Jord- och
skogsbruksområde där en golfbana kan anläggas).
Området har ingen detaljplan.
Ansökt byggnad utgör båthus 54 m2 i en våning. Fastigheten är obebyggd.
Fasadmaterial på husen:
Plåttak
Stående träpanel som målas röd.
Grund av brokista med lock.
Godby samfällda har godkänt att båthuset kan byggas på angiven plats.
Vikarierande byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för uppförande av båthus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetet påbörjas.
- Följande syner skall hållas:
- Läges & höjdbestämning
- Konstruktionssyn
- Slutsyn
- Byggnaden skall miljöanpassas till omgivningen. Takplåten skall vara av mindre
reflekterande plåt.
- Arbetet skall utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tilämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75, 84
Beslut:
Beslut enligt förslag
------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

§ 157 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPFÖRANDE AV PARHUS PÅ TOMT 3 KV 37 6 : 224 GODBY
SamN § 140/ 26.11.2019
Villes byggservice Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande
av parhus på området 60-408-6-224. Fastigheten som är 1220 m2 stor och ligger på
planerat område.
I detaljplanen som är uppgjord 1964 ät tomten betecknad som ”BE – kvartersområde
för bostadshus med högst två lägenheter” med tilläggsbestämmelse ”4 §Å med
bokstäverna BE-betecknad kvartersmark får å varje tomt endast en huvudbyggnad i
en våning med en bostadslägenhet, men med två lägenheter, ifall tomten är större
än 2 000m2, samt en ekonomibyggnad uppföras. Huvudbyggnadens bottenyta får
högst omfatta 250 m2 och ekonomibyggnadens högst hälften av huvudbyggnadens
utförda bottenyta. Av tomten får högst en femtedel bebyggas. Bostadslägenheternas
storlek bör i medeltal utgöra minst 65m2, dock i en byggnad med endast en lägenhet
minst 75 m2.”
13§ Byggnaderna bör placeras på 5m avstånd från granntomtens eller lägenhetens
gräns och på ett inbördes avstånd, som motsvarar den högre byggnadens höjd, minst
dock på 6m avstånd från varandra. Utanför ett fönster bör dock finnas minst 10m
obebyggt område. På kvartersmark betecknad med F och FA bör i sammanhang med
byggandet lövträd planteras längs med tomtgränserna.”
I senare planer har dessa tilläggsbestämmelser ej inskrivits. På de närliggande
tomterna samt på andra platser i Godby har byggts parhus på tomter med liknande
förutsättningar.
Undantag från detaljplan kan enbart beviljas då bygglovsansökan går i planens
huvudsakliga syfte.
Ansökt byggnad utgör 240 m2 i en våning, med två bostadslägenheter om 87m2.
Byggnadskroppen är placerad 1,7m ifrån tomtgräns.
Fastigheten är obebyggd tidigare.
Byggnaden ansluts till kommunala vatten, värme och avloppsledningsnät.
Fasadmaterial på huset:
Falsad plåttak
Liggande fasadpanel
Sockel, betonggrå.
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

Vikarierande byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden beviljar undantag från tilläggsbestämmelse i detaljplan om ”4§ … BEbetecknad kvartersmark … men med två lägenheter, ifall tomten är större än 2 000m2
…” då aktuell tomt är enbart 1 220m2 med motivering att byggandet följer
planbeteckningens huvudsyfte och då övriga tilläggsbestämmelser om
exploateringsrätt i detaljplanen uppfylls så anses bygglovsansökan som helhet följa
planens syfte.
Vidare beredning av bygglov för uppförande av parhus enligt bifogade handlingar
delegeras byggnadsinspektören med följande villkor:
- Byggnadens placering skall överensstämma med detaljplanens bestämmelse §13
- En ansvarig arbetsledare samt FVA-arbetsledare skall godkännas innan
byggnadsarbetet påbörjas.
- Följande syner skall hållas:
- Läges & höjdbestämning
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
- Bruks- och underhållsanvisningar inklusive vvs-, el- och byggnadsritningar skall
uppgöras.
- Byggnaden skall miljöanpassas vad gäller färgsättning. Fasadfärgerna skall
meddelas senast före slutsynen.
- Arbetet skall utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tilämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75, 84
Beslut:
Nämnden återremitterar ärendet för komplettering av handlingar.
SamN § 157/ 17.12.2019
Handlingarna har kompletterats. Byggnaden placeras 5m från tomtgräns.
Vikarierande byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden beviljar undantag från tilläggsbestämmelse i detaljplan om ”4§ … BEbetecknad kvartersmark … men med två lägenheter, ifall tomten är större än 2 000m2
…” då aktuell tomt är enbart 1 220m2 med motivering att byggandet följer
planbeteckningens huvudsyfte och då övriga tilläggsbestämmelser om
Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

exploateringsrätt i detaljplanen uppfylls så anses bygglovsansökan som helhet följa
planens syfte.
Vidare beredning av bygglov för uppförande av parhus enligt bifogade handlingar
delegeras byggnadsinspektören med följande villkor:
- En ansvarig arbetsledare samt FVA-arbetsledare skall godkännas innan
byggnadsarbetet påbörjas.
- Följande syner skall hållas:
- Läges & höjdbestämning
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
- Bruks- och underhållsanvisningar inklusive vvs-, el- och byggnadsritningar skall
uppgöras.
- Byggnaden skall miljöanpassas vad gäller färgsättning.
- Arbetet skall utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tilämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75, 84
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägg om att brandsäkerhetsdokumentation skall
framställas innan byggstart.
------------
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§ 158 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE RÄTT ATT STYCKA UT TOMTMARK FRÅN
FASTIGHET 60-408-3-75
SamN § 158/ 17.12.2019
Bilaga: Förfrågan om möjlighet till byggnation
Sökande har den 22:a maj 2018 inkommit med en förfrågan där man efterfrågar
möjligheten att stycka ut 3st tomter för byggnation av fast- eller fritidsboende.
Tomterna ska enligt ansöka alla vara större än 4 000m2.
Förvaltningen har granskat ansökan ur olika perspektiv och konstaterar att
formulerad ansökan uppfyller kraven i fastighetsbildningslagen (914/2011) 33 §.
Området ligger innanför verksamhetsområde för allmänt vatten, men bolaget
meddelar att kapacitetshöjande åtgärder behöver vidtas för att säkerställa
försörjning för tillkommande hushåll, varför man ber att bolaget informeras om
utvidgningsplaner så fort som möjligt.
Området ligger utanför område för allmänt avloppsledningsnät varvid enskilda
avloppslösningar kommer att krävas och prövas skilt.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger som utlåtande att man bedömer att planläggning av området
inte är nödvändig för styckning av tomter enligt ansökan, där nämnden konstaterar
att man ämnar stycka ut totalt 3st tomter för enbostadshus om minst 4000 m2, under
villkor att man i övrigt förhåller sig till fastslagen byggnadsordning och gällande
lagstiftning.
Samhällsnämnden konstaterar att vid ytterligare exploatering utöver ansökan
kommer området vara i behov av planläggning.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 159 DATASKYDDSOMBUD FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
SamN § 159/ 17.12.2019
Datainspektionen rekommenderar att samtliga av Finströms kommuns nämnder
fattar ett formellt beslut där de utnämner dataskyddsombud. Det finns inga hinder
mot att dela dataskyddsombud inom organisationen, men varje enskild
personuppgiftsansvarigt organ måste enligt skrivelsen utse ett dylikt. Detta ”kan
göras genom ett retroaktivt godkännande av kommunstyrelsens tjänsteavtal om
dataskyddsombud”, tecknat med ÅDA AB (2652001-2), enligt beslut 8 maj 2018,
gällande handhavandet av tjänster som dataskyddsombud.
Finströms kommun torde vara att betrakta som en sådan juridisk person tillika
offentlig myndighet som i europaparlamentets och rådets förordning 2016/679
(GDPR) avses med personuppgifts-ansvarig, som ensam eller tillsammans med
andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
Samhällsnämnden omfattas av kommunstyrelsens tjänsteavtal om dataskyddsombud,
tecknat med ÅDA AB, enligt beslut 8 maj 2018.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar kommunstyrelsens tjänsteavtal om dataskyddsombud,
tecknat med ÅDA AB (2652001-2), enligt beslut 8 maj 2018, gällande handhavandet av
tjänster som dataskyddsombud för nämnden såsom organ inom kommunen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 160 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE HASTIGHETSBEGRÄNSNING
ÖVER FÄRJSUNDSBRON
SamN § 160/ 17.12.2019
Bilaga: begäran
Ålands landskapsregering begär in utlåtande för om hastighetsbegränsningen på
Färjsundsbron fortsättningsvis ska vara 50km/h eller om den borde vara 70km/h som
tidigare.
Begäran vill LR ha tillhanda senast 3:e december.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger som utlåtande att man inte ser hastighetsbegränsningen som
en avgörande fråga för sin kommuns invånare, men understöder generellt åtgärder
som tryggar och därmed uppmuntrar till alternativa färdmedel och säkrar den lätta
trafiken.
Diskussion och omröstning
Dick Lindström föreslår att nämnden ger som utlåtande 70km/h. Ove Söderman
understöder. (Förslag A)
Vidar Nordqvist föreslår att nämnden ger som utlåtande 50km/h. Carola WikströmNordberg understöder. (Förslag B)
Liggande beredning behandlas som förslag C.
Röstning sker mellan förslag A och B där förslag A vinner med rösterna 4 mot 3.
Röstning sker mellan förslag A och C där förslag A vinner med rösterna 4 mot 2.
Beslut:
Samhällsnämnden ger som förslag att hastighetsbegränsningen över Färjsundsbron
bör vara 70km/h.
------------
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§ 161 FASTSTÄLLANDE AV NY AVFALLSPLAN
SamN § 161/ 17.12.2019
Bilaga: begäran om uppdaterade avfallsplaner
Ålands landskapsregering har begärt in uppdaterade avfallsplaner senast den 30:e
november 2019.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ny avfallsplan där man behandlar
punkterna ur 25§ i landskapsförordning (2018:90).
Det har också visat sig i beredningen att utarbetande av en ny avfallsplan försvåras
betydligt av otydlighet kring nya lagen vad gäller det lagstiftade producentansvaret.
I förfrågan finns 9 punkter att bemöta i avfallsplanen där man upplever att följande
punkter inte går att besvara till fullo då man inte har en
producentansvarsorganisation som motpart:
2. Uppgifter om vilka insamlingssystem som finns samt en redogörelse för vilka typer
och mängder av avfall som insamlas.
3. Vilka anläggningar och verksamheter som ordnar återanvändning av produkter.
5. Åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning.
7. Mål för insamling och behandling av avfall.
8. Mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
9. Beskrivning av de åtgärder som planeras för att nå målen samt hur mål och
åtgärder ska följas upp.
Ansvaret för avfallshanteringen åligger samhällsnämnden i enlighet med
instruktionen för samhällsnämnden.
Kommuningenjörens förslag:
Kommunen uppdaterar sin befintliga avfallsplan som gällande och begär av
landskapet en utredning för hur producentansvaret är ordnat och ska tillämpas på
Åland.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 162 BUDGETUPPFÖLJNING MOT KVARTAL 4 – EXTRA ÄRENDE
SamN § 162/ 17.12.2019
Bilaga: Redovisning av huvudsakliga kostnadsavvikelser fram till den 17.12.2018.
Tekniska sektors utfall fram till den 30.11.2019 ligger 43 668€ under ram. Utfallet för
december 2018 var -125 472 €. Förvaltningen konstaterar att resultatet inte kommer
att hålla mot årsslut utan att en överskridning om upp emot 82 000€ baserat på utfall
december 2018 är att vänta.
Orsaker till överskridning redovisas i bilaga.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen om en potentiell
budgetöverskridning upp mot 82 000 €. Samhällsnämnden ger även tjänstemännen i
uppgift att begränsa överskridningen där det är möjligt.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

§ 163 NÄSTA MÖTE
SamN § 163/ 17.12.2019
Beslut:
Nästa möte hålls enligt kallelse.
------------§ 164 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 164/ 17.12.2019
Beslut:
Mötet förklaras avslutat kl 18:40. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

§155, §160, §162

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

§153, §154, §158, §163

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
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:
Paragrafer i protokollet:

Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY

§153, §154, §158, §163

Yrkandet ska 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 kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer
det.
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PROTOKOLL NR 13/19 17.12.2019

KOMMUNALBESVÄR
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, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:

§152, §164

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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 plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:

§156, §157, §159, §161

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att
de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Paragrafer i protokollet:

§
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