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§ 88 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 88 / 24.8.2021
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför.
------------§ 89 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN § 89/ 24.8.2021
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Sandra Lignell och Helena Lundberg utses till protokollsjusterare.
------------§ 90 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 90/ 24.8.2021
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 91 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 91/ 24.8.2021
Informationsärenden och delgivningar:
•

Ändring av plan- och bygglagen ÅFS 64/2021

•

Åtgärder i Källbos ventilationssystem

• Vägsyn inför budget
Tekniska chefens tjänstemannabeslut:
•

TC §39 -2021

Beslut om partiell vårdledighet

•

TC §40 -2021

Beslut om ledighet

•

TC §41 -2021
Begäran om
jordförvärvstillstånd ÅLR 2021 / 5396

utlåtande

över

ansökan

om

•

TC §42 -2021
Begäran om
jordförvärvstillstånd ÅLR 2021 / 6765

utlåtande

över

ansökan

om

TC §43 -2021
Begäran om utlåtande
jordförvärvstillstånd ÅLR 2021 / 6909
Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:

över

ansökan

om

•

•

BI §30/2021

Ann Lundbäck, Bygglov för uppförande av
ekonomibyggnad på fastighet Bengtstorp 1 :32,
Bartsgårda.

•

BI §31/2021

Petra Sjöberg, Rivning av garage på fastighet Solliden
2:9, Västanträsk

•

BI §32/2021

Kristoffer Pomren & Carola Baer, Bygglov för
bostadshus på fastighet Vesterkulla 4:34, Emkarby

•

BI §33/2021

Nora & Jani Rosenström, bygglov för fasadändring på
fastighet Rosenlund 5-125, Godby

•

BI §34/2021

Dan & Malin Sjuls, Bygglov för fasadändring på fastighet
Tomt 6/kv77 Godby

•

BI §35/2021

Simon & Jenny Lindblom, Bygglov för övrig
inkvarteringsbyggnad på fastighet Vestergård 5-6,
Torrbolstad

•

BI §36/2021

Roger Höglund, Anmälan för uppförande av
komplementbyggnad på fastighet Brändholm 1:1, Bastö

•

BI §37/2021

AX Vulcanus AB 5.7.2021, Bygglov för uppförande av
centralvärmeanläggning på fastighet Vulcanus 3:11,
Grelsby
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•

BI §38/2021

Tony Karlsson & Elin Mattsson, Bygglov för
ekonomiebyggnad på fastighet Norrkulla, 5:32 Ämnäs

•

BI §39/2021

Eleonore Sunnebrandt, Bygglov för ekonomiebyggnad
på fastighet Rosenlund 1, 4:40 Ämnäs

•

BI §40/20210

Tony Karlsson & Elin Mattsson, Rivningsanmälan för
Ekonomiebyggnad

•

BI §41/2021

Gunder Andersson, Anmälan för uppförande av
komplementbyggnad på fastighet Mansas
Tärnebolstad

•

BI §42/2021

1:3

Ritva Björklund, Bygglov för tillbyggnad av bostadshus
på fastighet Guldudden 2:26, Stålsby

Tekniska chefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 92 NYBYGGNAD AV PARHUS PÅ TOMT 9/KV 15, GODBY
SamN § 92 / 24.8.2021
Rönnhem Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av
parhus på fastighet 60-408-13-4.
Fastigheten ligger på detaljplanerat område. fastigheten utgör enligt Lantmäteriets
uppgifter 1070 m².
I detaljplanen är tomten markerad med BE-6, ”kvartersområde för egnahemshus,
innehållande högst två bostadslägenheter per tomt”.
Ansökt våningsyta utgör 207 m² i 1 våning. Tomten har en byggrätt om totalt 220 m²
våningsyta, byggrätten överskrids inte.
Byggnaden uppförs i träkonstruktioner.
Fasadmaterial:
▪ Tak, takpannor
▪ Fasad, liggande träpanel
Grannarna har underrättats Enligt PBL § 73.
Berörda rågrannar har skriftligen godkänt placering närmare tomtgränsen än vad
detaljplanen anvisar.
Godkänd energiberäkning finns bifogad ansökan.
Enligt bifogad ansökan ansluts byggnaden till det kommunala vatten och
avloppsledningsnäten.
Ansökan om ansvarig bygg samt ansvarig FVA-arbetsledare har bifogats ansökan.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Bygglov för uppförande av parhus enligt bifogade handlingar tilldelas
enligt följande:
- Följande syner ska hållas:
▪ Läges- och höjdbestämning
▪ Grundsyn
▪ Konstruktionssyn
▪ Kanalsyn
▪ Ibruktagningssyn
▪ Slutsyn
-

Byggnaden ska anpassas till omgivningen vad gäller färgsättningen.
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar ska följas.
Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och
byggbestämmelsesamling.
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Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att
detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit.

Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 93 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I SVARTSMARA
SamN § 93/ 24.8.2021
Bilaga: Karta över namnförslag.
Fastighetsägarna till fastigheterna 60-418-4-20 & 60-418-3-27 anhåller om att
namnge vägen till sina fastigheter.
Sökande har förslaget att namnge vägen till ”Fjärdgläntan”.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Vägen namnges till ”Fjärdgläntan”. Vägnamnet finns inte sedan tidigare i Finströms
Kommun. Byggnads- och miljöinspektören har tilldelat nya adresser enligt bilaga.
Fastighetsägarna ombesörjer själva anskaffning av vägskylt till väginfarten samt
synliga husnummer vid respektive infarter och på byggnaderna.
Berörda fastighetsägare samt berörda instanser delges detta beslut.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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§ 94 ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER
SAMHÄLLSNÄMNDENS BESLUT §71/25.5.2021
SamN § 94/ 24.8.2021
Bilagor:

A, Begäran om utlåtande från ÅFD.
B, Yttrande från Samhällsnämnden i Finströms Kommun över ÅFD dnr
2021/72.

Ett besvär över Samhällsnämndens bygglovsbeslut §71/25.5.2021 har lämnats in till
Ålands förvaltningsdomstol.
ÅFD begär enligt ÅFD dnr 2021/72 en redogörelse över ärendet samt svar till de
grunder som framförts för besvären.
Byggnads- och miljöinspektören har enligt bifogad bilaga tagit fram ett yttrande
som svar över besvären.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar den upprättade bilagan och skickar in svaret till ÅFD.
Samhällsnämnden bifogar även samtliga begärda handlingar enligt ÅFD:s begäran.
Beslut:
Beslut enligt förslag, med tillägg att byggnadsinspektören ges mandat att söka
eventuella kostnadsersättningar i anslutning till ärendet.
-------------
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§ 95 UTREDNING GÄLLANDE PRINCIPER GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN
SOM HELHET
SamN § 95/ 24.8.2021
I enlighet med nya avfallslagen så skall allt producentansvarspliktigt avfall gå via
producentansvarsorganisationen. Insamling kan ske genom kommunala system, men
det skall ske i samråd med producentansvaret genom särskilda avtal. Om sådana avtal
inte går att sluta så skall producentansvaret ansvara för insamlingen.
Producentansvaret skall bära minst 80% av kostnaden som hänförs till insamlingen.
Med nuvarande avtal går kommunen miste om ersättningar om ca 7 000€ (som täcker
ca 15% av kostnaden). Enligt lagen skall producenternas andel i insamlingen ersättas
till minst 80% av kostnaden, av den gällande producentansvarsorganisationen. I 80%
ska ingå även: fastighetsskötartid, fastighetsarrenden, underhållskostnader samt
kanslitid som idag inte är medräknat i summan 7000€.
Dessutom har förpackningshanteringskostnaderna stigit kraftigt 2021 p.g.a. ökade
volymer vilket gör finansieringsgapet ännu större.
Utöver denna enskilda kostnadsaspekt finns flera juridiska aspekter som behöver
redas ut i vilken mån kommunen ens har rätt att hantera producentansvarspliktigt
avfall utan avtal med producentansvarsorganisationen då kommunens hantering kan
orsaka att producentansvaret inte uppfyller sina avfallsmål och därigenom i värsta
fall kan bli skyldiga till vite.
Om dessutom kommunen sjösätter ett system för fastighetsnära hämtning inom
tätort så behöver det vara klargjort gällande producentansvarets avsikt och
kostnadsansvar för att delta i ett sådant system.
Tekniska chefens förslag:
Samhällsnämnden ger tekniska chefen i uppdrag att höra med övriga
avfallsmyndigheter på Åland om att gemensamt finansiera en utredning i frågan från
förslagsvis Finlands kommunförbunds jurister.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 96 STÖDANSÖKAN GC PROJEKT TRAFICOM
SamN § 96/ 24.8.2021
Bilaga: Kostnadsberäkning GC-bana
Traficom har ett stödprogram ute för gång och cyklingsprojekt.
Mer information finns under: https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/sokstatsunderstod-fran-investeringsprogrammet-gang-och-cykling
Förvaltningen har sammanställt aktuella projekt under temat, samt
kostnadsberäknat desamma.
Nämnden har att ta ställning till vilka projekt som man ser som nödvändiga under
perioden 2021-2023.
Tekniska chefens förslag:
Nämnden skickar in stödansökan för projekt 1-4. Nämnden ger tekniska chefen i
uppdrag att ombesörja ansökan samt motiveringar.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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§ 97 BUDGETUPPFÖLJNING Q2 2021
SamN § 97/ 24.8.2021
Bilaga: Budgetuppföljning drift
Bilaga: Budgetuppföljning investeringar
Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter.
• Teknisk sektor
• Byggnadsinspektion
• Hyreshus
• Investeringar
Försäkringsersättningar för Pålsböle daghem, samt utgifter för ventilationsrengöring
Källbo skola är genomfört, men syns ej i siffrorna.
Teknisk chefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
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§ 98 UTLÅTANDE: LAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTERING
KS § 90/11.8.2021
Landskapsregeringen ger möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till lagförslag
om anpassad kommunal avfallshantering (enl bil).
Landskapsregeringen föreslår att vissa paragrafer i kommande ändring av rikets
avfallslag som gäller som blankettlag enligt landskapslagen om tillämpning av rikets
avfallslag inte ska tillämpas på Åland. Kommunerna ska fortsättningsvis få besluta att
fastighetsinnehavarna får besluta om transport av allt kommunalt avfall. Dessutom
föreslås att landskapsregeringen i landskapsförordning ska få besluta närmare om när
kommunerna utanför tätorter får besluta i vilka fall fastighetsnära hämtning inte
behöver ordnas.
Förslaget innebär även att krav på kommunala avfallsplaner kan ersättas av dito
avfallshanteringsföreskrifter
I utkastet konstateras att ”Delar av avfallsblankettlagens bestämmelser följs inte
ännu fullt ut idag”, varvid avses den i praktiken totala avsaknaden av lagenligt
producentansvar.
Avfallslagen förutsätter fortsättningsvis (46 §) att ”Producenten ska ordna
avfallshanteringen för de i 48 § angivna produkter som han släpper ut på marknaden
och stå för kostnaderna för den” och (47 §) ”Producenten har företrädesrätt att ordna
avfallshantering av kasserade produkter som omfattas av producentens ansvar.
Övriga aktörer får upprätta parallella insamlings- och mottagningssystem för
kasserade produkter eller tillhandahålla fastighetsinnehavare eller andra
avfallsinnehavare anknytande tjänster bara om det sker i samverkan med
producenten.
[…]
Kommunen kan, som ett led i avfallshantering som den ordnar enligt 5 kap.,
komplettera transporten och mottagningen av kasserade produkter till den del som
producenten inte ordnar sådan. I så fall ska de kasserade produkterna föras till
avfallshantering som producenten har ordnat.” (egna kursiveringar och
understrykningar).
Även i nu befintliga paragrafer om kommunalt ordnad fastighetsnära hämtning (35
§) gäller att ”Kommunen kan dessutom sörja för ordnandet av fastighetsvis transport
av separat insamlat förpackningsavfall som uppkommit inom verksamhet som avses
i 32 § 1 mom. till avfallshantering som producenten har ordnat”.
Det mest grundläggande problemet i åländsk avfallshantering är det faktum att det
inte finns någon sådan av producent ordnad återvinning som lagen förutsätter och
som kommunerna ska föra eventuellt skilt insamlat producentansvarspliktigt avfall
till, och heller ingen lagenlig aktör (producentsammanslutning) som kommuner eller
landskap kan diskutera detta med.
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I avsaknad av en av producenterna ordnad återvinning saknas därmed
förutsättningar för kommunerna att hantera skilt utsorterat producentansvarspliktigt
avfall (förpackningar mm) enligt lag, varken vid egna insamlingspunkter eller genom
fastighetsnära hämtning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlåter åt samhällsnämnden att avge kommunens utlåtande
över utkast till lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering, där det bör
välkomnas att det ges relativt större flexibilitet kring krav på ordnande av
fastighetsnära hämtning av kommunalt avfall, men där det också problematiseras det
faktum att det inte finns någon av producent ordnad återvinning att föra
producentansvarspliktigt avfall till, vilket landskapsregeringen som tillsynsansvarig
instans har skyldighet att tillse att producenterna ordnar, och att kommunerna därför
och till dess att detta uppfylls de facto inte har någonstans att göra av eventuellt skilt
insamlat förpackningsavfall, varken från egna insamlingspunkter eller från
fastighetsnära hämtning. Denna brist måste ordnas innan avfallshanteringen kan fås
att fungera enligt lag.
Beslut:
Enligt förslag.
SamN § 98/ 24.8.2021
Remissen kan läsas i sin helhet under:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-anpassadkommunal-avfallshantering
I kommunstyrelsens beredning framkommer tydligt olika förutsättningar som idag
inte är fungerande på Åland och som i sin tur hindrar kommunen från att fullfölja sitt
uppdrag enligt avfallslagen, samt hindrar kommunen från att förnya upphandlingar
av vissa kommunala avfallstjänster, såsom avfallstransporter då det inte finns en
producentansvarsmotpart att förhandla med, och inte heller en mottagningsplats.
Alla avfallsparters delaktighet behövs för att uppnå de nationella avfallsmålen,
kommunen bedöms enligt lag ha en skyldighet att samla in kommunalt avfall, som
har sina uppsatta återvinningsmål, och producenterna har sina mål.
En avfallsverksamhet där en part på tvivelaktiga grunder samlar in avfall från den
andras ansvar kan förstöra måluppfyllelsen för båda parter då det kan leda till
blandade avfallsfraktioner.
Tittar man vidare på benämningar så upplevs det oklart hur landskapsregeringen
avser att statistik följs upp och hur måluppfyllelse ska mätas. Hela Åland som region
är ett litet avfallsdistrikt, och för att skona miljön bör inte kommunernas
avfallsinsamlingar vara bundna till kommungränser (dvs att transportören fritt kan
röra sig mellan distriktsgränserna). För att komma runt det här, beroende av hur
exakt kontroll man eftersträvar, kan nyckeltal användas för att beräkna
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mängdfördelningar mellan avfallsdistrikt som baseras på kärlstorlek och antal
kärltömningar, medvetet om att statistik och verklighet kommer att skilja.
Avfallstransportörerna har idag, enligt nämndens kännedom, egen skyldighet att
lämna statistik till ÅSUB. Att upprätta en variant av statistik för varje avfallsdistrikt är
inte kostnadsmässigt hållbart och har ingen betydelse för Åland som helhet.
Förslagsvis skulle insamlingen ske genom bestämmelser om insamlingsfraktioner
som är framtagna för Åland som helhet, som skapar förutsättningar för att uppnå de
nationella målen.
Ytterligare verkar lagändringen väldigt inriktad på de kommunala skyldigheterna,
trots lagstiftaren är fullt medveten om bristerna i producentansvaret som står för
betydande andel av det avfall som samlas in idag. Fungerande producentansvar och
förpackningsinsamling är en förutsättning för att få rena utsorterade kommunala
fraktioner (och motsatt även rena förpackningsfraktioner).
Även utan aktuella lagändringar så bedöms möjligheterna för avvikelse på det sett
som lagförslagets §3b föreslår fullt möjliga i befintligt gällande lag med hänvisning till
avfallslagens 35§ 2:a och 4:e moment, då man utanför tätort behöver behandla alla
fastighetsinnehavare icke diskriminerande, och man genom utredning, lika som i
föreslagen §3b, kan påvisa att alternativa insamlingsmetoder kan vara miljömässigt
mer gångbara ut miljöpåverkansperspektiv.
Teknisk chefens förslag:
Finströms kommun ger som utlåtande att med hänvisning till ovanstående
beredningar så är lagändringen i praktiken verkningslös sett till §3b innan lagstiftaren
har säkerställt att ett producentansvar är etablerat och att detta producentansvar tar
kostnadsansvar samt har rätt att föra producenternas talan i förhandlingar gällande
avfallssystemen i syfte att uppfylla de nationella avfallsmålen.
Sett till Ålands litenhet kan ändringen i §5 vara gynnsam för att skapa en likvärdig
avfallshantering för alla Ålands kommuner och en nödvändighet för att skapa ett
ekonomiskt hållbart avfallsflöde på och från Åland, förutsatt att man i Landskapets
avfallsplan tar upp enhetliga bestämmelser för insamling och behandling av avfall i
syfte att uppfylla avfallsmålen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
--------------
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§ 99 NÄSTA MÖTE

SamN § 99/ 24.8.2021
Beslut:
Nästa möte hålls 28:e september.
------------§ 100 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 100 / 24.8.2021
Beslut:
Mötet avslutas 19:20.
-----------FRÅGESTUND
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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:

§§78, 81, 82, 83

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

§§ 85

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

§§ 76, 77, 86

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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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:

§§ 75, 85, 87

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:

§§ 79, 80, 84, 85

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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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