GETA KOMMUN
______________________________________________
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande 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, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha 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.
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första
maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den
första vardagen därefter.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Besvärsskrift
I
-

besvärsskriften skall uppges
ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
vilket beslut som överklagas
vilka ändringar som yrkas i beslutet
motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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Adress
Telefonnummer
E-post
Bank
Getavägen 2115 +358 18 49300
+358 18 - 49390
info@geta.aland.fi
Nordea 240718-120241
AX-22340 GETA +358 18 49310
FO-nr 0205012-4
ÅAB 660100-2091916

