
Vasa förvaltningsdomstol    

Diarienummer 01273/18/5210  

 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE 

 

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen 

 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 

 16.12.2021 

Dagen för delfående av beslutet 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen 

efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 23.12.2021.  

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 16.12.2021 nr 21/0075/1 om besvär i ett 

vattenhushållningsärende, som har gällt utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns 

invallning har förorsakat efter år 1996, Jakobstad, Karleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby. 

Tillståndssökande  

UPM-Kymmene Oyj 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden  

16.12.2021 - 24.1.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i 

den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 

24.1.2022.   

 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


Vaasan hallinto-oikeus 

Diaarinumero 01273/18/5210  

 

JULKINEN KUULUTUS 

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 16.12.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 23.12.2021. 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.12.2021 nro 21/0075/1, valitus vesitalousasiassa, 

Luodonjärven pengertämisestä vuoden 1996 jälkeen aiheutuneiden vahinkojen selvittäminen 

ja korvaaminen, Kokkola, Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy, Pedersöre.  

Luvan hakija  

 UPM-Kymmene Oyj 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 16.12.2021 – 24.1.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 

osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 24.1.2022. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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Adress Telefon Telefax E-post 

Korsholmsesplanaden 43            02956 42611  02956 42760  vaasa.hao@oikeus.fi 

PB 204 

65101 VASA 

Vasa förvaltningsdomstol 
 

 

Beslut  

 Givet Nr 

 16.12.2021 21/0075/1 

   

  Diarienummer 

  01273/18/5210  

 

 

 

 

 

Ärende Besvär i ett vattenhushållningsärende 

 

Ändringssökande Delägerlaget Larsmo bys samfällda områden 

 

 

Tillståndssökande UPM-Kymmene Oyj 

 

Överklagat beslut 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 12.9.2018 nr 71/2018/2  

 

Regionförvaltningsverket har avslagit ansökan till den del som UPM-Kym-

mene Oyj har föreslagit att ersättningar inte mera åläggs efter år 1996 och del-

vis också vad gäller den fiskevårdsskyldighet som sökanden har föreslagit.  

 

UPM-Kymmene Oyj har ålagts att betala ersättningar till vattenområdets ägare 

för minskad fiskeavkastning åren 1997–2017 orsakad av uppdämningen av 

Larsmosjön enligt bilagan 2 som bifogats i regionförvaltningsverkets beslut. 

 

Ersättningarna ålades att betalas inom 30 dygn efter att regionförvaltningsver-

kets beslut meddelades (förfallodagen). En årlig ränta om sex procent på er-

sättningarna ålades att betalas ända till förfallodagen. Från och med förfalloda-

gen ålades på ersättningarna och räntorna beräknade till förfallodagen betalas 

en årlig förseningsränta som är sju procentenheter högre än den gällande refe-

rensräntan som avses i 12 § i räntelagen.  

 

UPM-Kymmene Oyj ålades från och med början av 2019 årligen före slutet av 

mars betala en fiskerihushållningsavgift om 14 500 euro till närings-, trafik- 

och miljöcentralen i Egentliga Finland som ska användas för åtgärder som 

minskar de skador för fiskerinäringen i Larsmosjön som uppdämningen och 

invallningen har orsakat. Då man beslutar om hur fiskerihushållningsavgiften 

används ålades att höra tillståndshavaren, delägarlagen som äger vattenområ-

det och fiskeområdet. 
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För att kompensera för den olägenhet som uppdämningen av Larsmosjön orsa-

kar fisket i havsområdet ska UPM-Kymmene Oyj årligen plantera ut 100 000 

vandringssikyngel. 

 

Tillståndshavaren ålades att inom tre månader efter att regionförvaltningsver-

kets beslut är meddelats lämna in ett förslag till fiskerimyndigheten om vilka 

åtgärder som ska vidtas med fiskerihushållningsavgiften och hur resultatet av 

utplanteringarna ska utredas samt en plan för hur utplanteringarna ska göras.  

 

Tillståndshavaren ålades att senast 31.12.2026 lämna in en ansökan till till-

ståndsmyndigheten om översyn av fiskerihushållningsavgiften och åtgärdsför-

pliktelsen. Rapporterna som fås från sagda utredningar ska inkluderas i ansö-

kan. 

 

Av motiveringen i regionförvaltningsverkets beslut 

 

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   

 

 Fiskerihushållningsavgift och utplanteringsskyldighet 

 

Regionförvaltningsverket har bedömt att uppdämningen av Larsmosjön utan 

fiskerivårdsåtgärder även i fortsättningen skulle orsaka olägenheter för 

fiskerinäringen och minskad fiskeavkastning. Minskningen av fiskeavkast-

ningen har efter anläggningen av dammen stabiliserat sig till så liten att den i 

fortsättningen kan förebyggas med åtgärder som vidtas med fiskerihushåll-

ningsavgiften. Fiskerihushållningsavgiften har setts över så att de fiskeri-

ekonomiska olägenheter som orsakas av uppdämningen av Larsmosjön efter år 

2018 i sin helhet kompenseras genom fiskerihushållningsavgiften och 

åtgärdsskyldigheten och att man med åtgärder som vidtas med avgiften kan 

förhindra minskningen av fiskeavkastningen orsakad av projektet. 

Uppdämningen orsakar sålunda inte längre olägenhet som ska kompenseras 

separat. 

 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   

 

Tillämpade bestämmelser 

 

2 kap. 22 § samt 11 kap. 3 §, 10 §, 14 §, 14 a § 3 mom. i vattenlagen 

(264/1961) 

 

Yrkanden i förvaltningsdomstolen 

 

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden yrkar att skadan också i fortsätt-

ningen bör kompenseras som en ersättning direkt till vattenområdets ägare.  

 

Motivering till kravet är att skadan på sjöns fiskeriekonomi ännu är stor. In-

vallningen av sjön för alltid hindrar fisken från att fritt vandra in och ut mellan 

sjön och havet. Trots att tre fiskvägar in till sjön har byggts är fiskarnas fria 

rörelser begränsade jämfört med hur det var före uppdämningen. Öppethåll-

ningen av byggda fiskvägar är beroende av nivåskillnaderna mellan havet och 

sjön. Om havsvattnet är högre än sjöns nivå, stängs alla dammluckor i fiskvä-

gar omedelbart för att förhindra att saltvatten tränger in i sjön. Öppethåll-

ningen av fiskvägarna är också strikt reglerade då Larsmo-Öjasjöns regler-

ringsbolag är skyldig att hålla sjön på nivå N60 +0,10–0,20 m. Ovan nämnda 
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villkor leder till att under vissa specifika förhållanden är fiskvandringen mel-

lan havet och sjön totalt blockerad. Trots möjligheter att minska risken för 

fiskdöd under försurningsperioder genom undantagsavtappning i sjön är risken 

i det invallade området fortfarande överhängande.  

 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i staden Jakobstad har konstaterat att den inte 

har något att tillägga i ärendet och avger därmed inget skriftligt bemötande till 

besväret. 

 

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser hos närings-, trafik – och miljö-

centralen i Södra Österbotten har konstaterat att den inte ger något bemötande 

med anledning av det inlämnade besväret. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Pedersöre kommun har hänvisat till det utlå-

tande som miljövårdsnämnden gett i ärendet 14.6.2016. Nämnden har inget 

ytterligare att anföra.  

 

Nämnden för tekniska tjänster i Larsmo kommun har hänvisat till det utlåtande 

som nämnden gett i ärendet 30.5.2016. Nämnden har inget ytterligare att an-

föra och inget bemötande ges i ärendet. 

 

Fiskerimyndigheten hos närings-, trafik – och miljöcentralen i Egentliga Fin-

land anser att det inte finns behov att utge bemötande gällande besväret. 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i sitt utlåtande hänvisat 

till sitt beslut. I beslutet har motiverats bland annat hur Larsmosjön sakteligen 

på naturlig väg skulle också utan uppdämningen ha ändrats mot en sötvatten-

bassäng av den typ som den är idag. I beslutet har beaktats ändringssökandens 

synpunkter men ansetts att fiskerivårdsskyldigheten för tiden efter året 2017 

täcker alla förmånsförluster för fiskenäringen orsakade av uppdämningen av 

Larsmosjön. 

 

UPM-Kymmene Oyj (senare UPM) har konstaterat att motiveringen för del-

ägarlagets yrkanden fattas och att delägarlagets besvär bör avslås.  

 

Skador gällande minskning av fiskproduktion som uppdämningen av Larsmo-

sjön orsakat till vattenområdets ägare har tidigare ersatts till slutet av året 

1996. Regionförvaltningsverket har i sitt beslut ålagt UPM att ersätta ytterli-

gare men till vattenområdets ägare på årsperioden 1997–2017. 

 

Delägarlaget har inte preciserat orsak till skadan och inte heller hänvisat till 

någon verklig men. Delägarlagets yrkande baserar endast på skada som upp-

dämningen eventuellt kunde ha orsakat. Regionförvaltningsverket har motive-

rat sitt beslut med osäkerhetsfaktorer och bestämt att skadan till vattenområ-

dets ägare ersätts till slutet av året 2017. Efter året 2017 ska eventuella fiskeri-

ekonomiska skador kompenseras med årlig fiskutplantering och med en årlig 

fiskerihushållningsavgift.   

 

Samtliga dammar har en fiskväg eller en annan konstruktion som möjliggör 

fiskvandringen och underlättar vandringen jämfört till tidigare. Åtgärder som 

främjar fiskerihushållningen har utförts i sjöns vattenreglering. Fiskeriekono-

miska vårdåtgärder har förverkligats årligen. Fiskproduktionen är i nuläge lika 
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stor som före uppdämningen, vilket kan konstaterats i ansökan bifogade forsk-

ningsresultat. 

 

Den mest betydande faktorn som påverkar till fiskbeståndet och fiskerihushåll-

ningen är surt vatten som rinner ut till Larsmosjön från avrinningsområdets 

alunjordar. Surt vatten tillsammans med skadliga metaller stör yngelproduktion 

i sjön och även vuxna fiskar i extrema förhållanden. Men orsakas inte av upp-

dämningen utan likadana olägenheter i motsvarande omfattning förekommer i 

Kyro Älvs mynningsområde, som inte har uppdämts. 

 

Risken för fiskdöd på grund av surhet förekommer under flödesperioder. Un-

der flödesperioder skulle strömningsriktning hindra motverkande vattenom-

växling även utan sjöns uppdämning. I ett sådant fall att högt havsvatten för-

hindrar att styra surt vatten genom dammluckor till havet kan uppdämningen 

vara skadlig. Under tidsperioden 1997–2018 hände det en gång på 2006. 

 

Fiskdöden år 2006 orsakades av undantagsförhållanden. Havsvatten var så 

högt att regleringsluckor inte kunde öppnas och surt vatten som kom från av-

rinningsområdet spred på Larsmosjöns område. Surt vatten kan i normalt situ-

ation ledas genom dammluckor till havet utan skador på sjöområdet.  

 

Förvaltningsdomstolen har berett delägarlaget Larsmo bys samfällda områden 

tillfälle att avge genmäle gällande regionförvaltningsverkets utlåtande och de 

givna bemötandena.  Inget genmäle har avgivits. 

 

Förvaltningsdomstolens avgörande 

 

Förvaltningsdomstolen avslår besvären. 

 

Motivering 

 

Tillämpade lagrum 

 

Enligt vattenlagens 19 kapitel 4 § 1 momentet ska motsvarande äldre bestäm-

melser och föreskrifter, om inte något annat föreskrivs i 19 kapitel, tillämpas 

på ett projekt eller en åtgärd som avses i vattenlagen och vars genomförande 

lagligen påbörjats före denna lags ikraftträdande. Eftersom ansökan har inläm-

nats till regionförvaltningsverket 6.9.2010 ska gammal vattenlag (264/1961) 

tillämpas i ärendet. 

 

Enligt vattenlagens 2 kapitel 22 § 1 momentet om byggande i vattendrag orsa-

kar uppenbar skada på fiskfaunan eller fisket, skall den som fått tillståndet 

åläggas att vidta åtgärder som behövs för att förebygga eller minska skadorna 

på fiskfaunan eller fisket samt att vid behov följa upp resultatet av åtgärderna i 

det vattenområde som berörs av åtgärdens skadliga verkningar (fiskevårds-

skyldighet). Beroende på byggandet och dess verkningar kan dessa åtgärder 

vara fiskutplantering, fiskväg eller någon annan åtgärd eller kombination av 

åtgärder. 

Enligt 2 momentet i samma paragraf om en plan för skyddande av fiskfaunan 

har gjorts upp för vattendraget och fiskerihushållningsmyndigheten har god-

känt planen, ska regionförvaltningsverket enligt behov beakta denna när det 

fattar beslut om fiskerivårdsskyldighet. Detsamma gäller en plan för nyttjande 

och vård av ett fiskeområde enligt lagen om fiske (286/1982).  
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Enligt 3 momentet i samma paragraf om åtgärder som avses i 1 mom. för an-

läggaren skulle medföra kostnader som vore oskäliga i förhållande till den 

nytta som kan vinnas genom dem eller om det av någon annan orsak inte är 

ändamålsenligt att påföra någon fiskevårdsskyldighet, ska anläggaren i stället 

för fiskevårdsskyldigheten eller en del av den förpliktas att betala en avgift 

(fiskerihushållningsavgift) som motsvarar de skäliga kostnaderna för den på 

detta sätt ersatta skyldigheten till fiskerihushållningsmyndigheten, som ska an-

vända avgiften för åtgärder enligt 1 mom. inom det vattenområde där ovan 

nämnda åtgärd har skadliga verkningar. Regionförvaltningsverket kan vid be-

hov utfärda föreskrifter om hur mottagaren ska använda avgiften.  

 

Enligt vattenlagens 11 kapitel 3 § 1 momentet 4 och 7 punkterna har ej om er-

sättning till följd av viss åtgärd annat stadgats, skall såsom skada, men och an-

nan förlust av förmån, som i denna lag avses, ersättas: 

4) förlust av servituts- eller nyttjanderätt, nyttjanderätt till vattenkraft, fiskerätt 

samt därmed jämförlig annan särskild rätt, hindrande eller försvårande av dess 

nyttjande ävensom förlust av annan förmån med förmögenhetsvärde som grun-

dar sig på sådan rätt, i fråga om legorätt dock endast till den del legotagaren 

inte har rätt till sådan nedsättning av legovederlaget varom stadgas i 19 §;  

7) hindrande eller försvårande av renskötsel eller yrkesmässigt fiske även i 

andra än ovan nämnda fall. 

 

Redogörelse i ärendet och slutsats 

 

Besvären riktar sig på två argument. Uppdämningen av sjön förhindrar fri 

vandring av fisk i vissa förhållanden samt ökar risken för fiskdöd under sur-

hetsperioder.  Ändringssökanden vill att regionförvaltningsverkets beslut för-

ändras så att till vattenområdets ägare betalas ersättning också efter år 2017. 

Yrkandet begrundas endast på allmän nivå utan att precisera den verkliga ska-

dan på delägarlagets vattenområde. 

 

Förvaltningsdomstolen anser att ersättningsskyldigheten på delägarlagets vat-

tenområde i sjön bör grunda sig på minskat fiskbestånd eller minskad fiske-

fångst som har orsakats av uppdämningen.  

 

Regionförvaltningsverket har i sitt beslut bedömt att fiskevårdsskyldigheten 

för tiden efter året 2017 täcker alla förmånsförluster för fiskenäringen orsa-

kade av uppdämningen av Larsmosjön och att ersättningar till vattenområde-

nas ägare inte åläggs efter året 2017. Fiskevårdsskyldigheten består av en fis-

kehushållningsavgift och skyldighet att årligen utplantera vandringssik på 

havsområdet. Ansökan om översyn av fiskerihushållningsavgiften och åtgärds-

skyldigheten ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 31.12.2026. 

 

Regionförvaltningsverkets bedömning i ärendet baserar på kunskaper som di-

verse och omfattande forsknings- och utredningsmaterial ger.  

 

Förvaltningsdomstolen anser att man inte kan utesluta att uppdämningen är 

fortfarande en delfaktor i fiskdöden när undantagsavtappning inte kan använ-

das. Fiskeriekonomin har främjats med diverse åtgärder genom att bygga och 

förbättra fiskvägar och underlätta fiskvandringen genom dammluckor. Vatten-

ståndsvariatoner i sjön mildrades när vattenståndet höjdes år 1998 genom att 

förändra regleringsstadgan. Förhållandena i Larsmosjön har stabiliserats och 

håller på att stabilisera mer i framtiden. Trots alla de ovan nämnda åtgärder 

hindrar uppdämningen fiskar från att fritt vandra in till sjön och ute på havet 



6 (8) 

 

på vissa förhållanden. Men till vandringssik kompenseras med utplanterings-

skyldighet. Uppdämningen har således endast ringa inverkan på fiskeriekono-

min under vissa sällsynta förhållanden.  

 

Som slutsats bedömer förvaltningsdomstolen att fiskevårdskyldigheten som 

regionförvaltningsverket anlagt täcker samtliga fiskeriekonomiska skador efter 

år 2017. På grund av besvären finns inte skäl att förändra regionförvaltnings-

verkets beslut.  

 

Tillämpade lagrum  

 

Lagrummet nämns i motiveringarna. 

  

Offentlig kungörelse  

 

Beslutet har delgivits genom offentlig kungörelse. 

 

Meddelande om beslutet 

 

Kommunstyrelsen i Larsmo kommun, Pedersöre kommun, Kronoby kommun 

samt stadsstyrelsen i staden Jakobstad och stadsstyrelsen i Karleby stad ska 

utan dröjsmål göra känd att detta beslut kungjorts genom att sätta upp med-

delande om kungörelse i det allmänna datanätet. 

 

Överklagande 

 

Enligt 15 kapitlet 6 § 1 momentet i vattenlagen får ändring i detta beslut sökas 

genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdom-

stolen på någon av de grunder som nämns i 111 § i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden beviljar besvärstillstånd. Besvärsskriften ska tillställas högsta 

förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomsto-

lens beslut, dvs. senast 24.1.2022.   

 

Besvärsanvisning finns bifogad som bilaga HallJKR (01.20)
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  Diarienummer 

  01273/18/5210  

 

 

 

 

Ärendet har avgjorts av de lagfarna förvaltningsrättsdomarna Raija Uusi- 

Niemi och Pertti Piippo samt förvaltningsrättsdomaren inom det tekniska  

området Lasse Känsälä.  Föredragande vid förvaltningsdomstolen har varit 

Lasse Känsälä. 

 

 

 

 

 

 

Raija Uusi-Niemi  Lasse Känsälä 

 

 

 

 

 

 

Pertti Piippo  

 

 

 

 

Utgivare av expeditionen: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lagskipningssekreterare 
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 Diarienummer 

 01273/18/5210  

 

 

 

Distribution 

 

Beslut och avgift 

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden 

 rättegångsavgift 250 euro 

(Till förvaltningsdomstolens beslut bifogas en anvisning om hur 

man begär omprövning av rättegångsavgiften.) 

 

Avskrift utan avgift 

UPM-Kymmene Oyj 

 

Miljövårdsmyndigheten i Larsmo kommun 

 

Miljövårdsmyndigheten i Pedersöre kommun 

 

Miljövårdsmyndigheten i Kronoby kommun 

 

Miljövårdsmyndigheten i staden Jakobstad 

 

Miljövårdsmyndigheten i Karleby stad 

 

Kommunstyrelsen i Larsmo kommun 

 

Kommunstyrelsen i Pedersöre  kommun 

 

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 

 

Stadsstyrelsen i staden Jakobstad 

 

 Stadsstyrelsen i Karleby stad 

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland   

Fiskerigruppen, elektroniskt 

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, elektroniskt 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, elektroniskt 

 

Finlands miljöcentral, elektroniskt 

 

 

 

 IE 



 

HallJKR (01.20) 1 (2) 
 

                  Bilaga till förvaltningsdomstolens beslut 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

 

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom skriftliga besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.   

Grunderna för beviljande av besvärstillstånd 

 

Enligt 111 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska besvärstillstånd beviljas 

om  

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig 

rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen, 

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av 

att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller 

3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd. 

 

Besvärstillstånd kan också beviljas i fråga om endast en del av förvaltningsdomstolens 

överklagade beslut. 

 

Besvärstid 

 

Förvaltningsdomstolens beslut har getts genom offentlig kungörelse. Beslutet har 

publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats den dag som framgår av första sidan av 

beslutet. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen 

publicerades. Besvär ska inlämnas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av 

förvaltningsdomstolens beslut, sagda dag inte medräknad. 

 

Besvärsskriftens innehåll  

 

I besvären, som ska innehålla en ansökan om besvärstillstånd, ska följande anges: 

- ändringssökandens namn och kontaktuppgifter inklusive uppgift om postadress och 

eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas 

(processadress); om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska 

också dennes kontaktuppgifter uppges 

- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 

- den grund på vilken besvärstillstånd begärs samt de skäl på vilka grunden för 

meddelande av besvärstillstånd föreligger 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 

- grunderna för yrkandena 

- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 

Medan besvären är anhängiga ska högsta förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 

om ändringar i kontaktuppgifterna. Om flera personer anför besvär tillsammans, kan det i 

besvären anges att en av dem är kontaktperson. 
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Besvärsskriftens bilagor 

 

Till besvären ska följande fogas: 

- förvaltningsdomstolens beslut med besvärsanvisning 

- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan 

utredning om när besvärstiden börjat löpa 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, 

om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

 

Ombudet ska visa upp en skriftlig fullmakt såvida inte samma person har uppträtt som 

ombud vid en tidigare handläggningsfas eller ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde 

eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.  

 

Inlämnande av besvär 

 

Besvär ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvären ska vara 

framme senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid. 

Detta gäller också då besvären inlämnats via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst eller per e-

post. Besvären och bilagorna kan inlämnas via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst. Besvär 

som inlämnats via e-tjänsten eller per e-post behöver inte inlämnas i pappersform. 

Handlingarna sänds per post eller elektroniskt på avsändarens ansvar.  

 

 

 

Högsta förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter: 

 

 

Postadress:   Högsta förvaltningsdomstolen 

  PB 180, 00131 Helsingfors 

 

e-post:    korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Besöksadress: Paasivuorigatan 3, 00530 Helsingfors 

 

Telefon:    029 56 40200 

Fax:   029 56 40382 

 

Öppethållningstid: vardagar kl 8.00–16.15  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:  

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

  

 

 

 

 
 


