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Byggnads- och miljönämnden

25.11.2021

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Över besluten kan inte
sökas ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen.
§§ 27, 28, 29, 30
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på och ska undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte
finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Rättelseyrkandet ska framställas hos:
Byggnads- och miljönämnden i Lovisa
PB 77, 07901 Lovisa
e-post: kaupunki@loviisa.fi
telefon: 019 5551
Besöksadress:
Kundservicekontoret Lovinfo
Mariegatan 12 A, Lovisa
Öppettid: 9.00–16.00.
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En utförligare anvisning för rättelseyrkande ges med protokollsutdraget.

Besvärsanvisning för kommunalbesvär
Ändring i följande beslut kan sökas skriftligt genom besvär. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av part samt av kommunmedlem.
§§ _________________
Besväret görs till Helsingfors förvaltningsdomstol:
Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarevägen 5, 00520 Helsingfors
adressen är från och med 27.12.2021: Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 42000, Fax: 029 56 42079
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Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån-fre kl. 8.00–16.15)
e-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. En utförligare anvisning för sökande av
ändring ges med protokollsutdraget.
Förvaltningsdomstolen kan för behandlingen av ett besvär uppbära en rättegångsavgift.
Om avgifterna bestäms i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Besvärsanvisning för förvaltningsbesvär
Ändring i följande beslut kan sökas skriftligt genom besvär till förvaltningsdomstolen.
§§ _________________ Helsingfors förvaltningsdomstol
§§ _________________ Vasa förvaltningsdomstol
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. En utförligare anvisning för sökande av ändring ges med protokollsutdraget.
Kontaktuppgifter:
Helsingfors förvaltningsdomstol
Post- och besöksadress: Banbyggarevägen 5, 00520 Helsingfors
adressen är från och med 27.12.2021: Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 42000, Fax: 029 56 42079
Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån-fre kl. 8.00–16.15)
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Vasa förvaltningsdomstol
Besöksadress: Korsholmsparken 43
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Telefonnummer: 029 56 42780, fax: 029 56 42760
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv.
Förvaltningsdomstolen kan för behandlingen av ett besvär uppbära en rättegångsavgift.
Om avgifterna bestäms i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Besvärsförbud
Över följande beslut får enligt kommunallagen inte anföras rättelseyrkande eller kommunalbesvär, emedan beslutet gäller endast beredning eller verkställighet:
§§ 31, 32, 33

