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FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

Byggnads- och tekniska nämnden 11.11.2020 2
Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag den 16.11.2020 kl. 18:00.

Kommungården i Föglö.

Paragraf nr

§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§   133

Ärende

Laglighet och beslutförhet
Val av protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Byggnads- och tekniska nämndens protokoll 19.10.2020.
Kommunens radhus anta offert på ventilationslösning i två lägenheter
Kommunens vattenverk anta anbud
Servicenivåbeslutet för räddningsväsendet i Föglö kommun
Ansökan om bygglov Benny & Elin Mattsson Granboda
Ålands Schakt Ab anhållan om förlängd byggtid för projektet Ekholm
”Svartbygge” i Finholma by
Slutrapport gällande planering av nytt reningsverk avge utlåtande
Delgivning

– – – –
Det justerade protokollet framläggs till allmänt påseende i Kommungården fr.o.m.
tisdagen den 17.11.2020, under ordinarie kanslitid.
– – – –

Ordförande Stefan Laine Sekreterare Hans-Kristian Skaag
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser

Intygar

Föglö 11.11.2020

Beatrice Teir
kanslist



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 122 16.11.2020 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BTN: § 122

KomL. § 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Byggnads- och tekniska nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Kallelse till sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar
före sammanträdet kallelsedagen medräknad.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
_________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BTN: § 123

FÖRSLAG:

Protokollet justeras måndagen den 16.11.2020. Nämnden utser en protokolljusterare.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Margareta Nordblom.
__________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BTN: § 124

BESLUT:

Paragraf 129 avförs från föredragningslistan gällande Benny & Elin Mattssons
bygglov. I övrigt godkändes föredragningslistan.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 125 16.11.2020 4

PROTOKOLL

BTN: § 125

Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 19.10.2020.

BESLUT:

Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 126 16.11.2020 5

KOMMUNENS RADHUS ANTA OFFERT PÅ VENTILATIONSLÖSNING I TVÅ LÄGENHETER

BTN: § 126

Hyresgästerna i lägenheterna 1 och 2 har klagat på att dålig inhomhusluft i
lägenheterna och speciellt från toaletten och tvättrummet där ventilationen är
otillräcklig. Hänvisnade till detta kontaktades Ålands Plåt- & ventilatiosnteknik Ab för
att ge ett förslag på lösning av problemet och en offert på att utföra förslagen lösning
helt klart driftsatt.

Bilaga 1, BTN: § 126/16.11.2020
Offert på förslagen lösning

Kort sammanfattning vad offerten innehåller:
 Installation av nytt frånluftssystem 1 två (2 ) stycken lägenheter.
 Isoering av installationen med 50 mm isolering.
 Styrning av fläktmotor med plejd-puck från fastighetens huvudcentral.
 Protokollförd injustering av luftflöden.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter anta offerten givet av Ålands Plåt-
ventilationsteknik Ab till det totala beloppet 5 631,00 € exklusive moms.

Nämnden besluter att omfördela inom berörda resultatområdet 580 enligt följande;
Konto 4390 minskas med 850 € och konto 4600 med 170 € som förs till konto 4400
med ett slutligt saldo på totalt 4 420,00 €. Återstående delen 1 211,00 € tas från
anslaget för renoveringen av lägenhet 3 i aktuella huset.

Beslut:

Byggnads- och tekniska nämnden antar anbudet till det totala beloppet av 5 631,00
exklusive moms, som enligt offerten skall gälla i sextio (60) dagar fr.o.m. 19.10.2020.
___________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 127 16.11.2020 6

KOMMUNENS VATTENVERK ANTA ANBUD

BTN: § 127

I kommunens kommunens investeringsbudget är det upptaget medel för att bygga i
befintliga vattenverket samt utrusta det med ny teknik som skall få ordning på
alkaliniteten mm.

Entreprenahandlingarna gällande tillbyggnaden har varit anslaget på kommunens
hemsida fr.o.m. 30.09.2020.

Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 9.11.2020 kl. 10.00.

Inom utsatt tid inlämnades 0 st anbud.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter att bjuda ut projektet pånytt i e-Avrop så
snart som möjligt dock senast inom november 2020.

BESLUT:

Godkänns.
_________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 128 16.11.2020 7/1

SERVICENIVÅBESLUT FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET I FÖGLÖ KOMMUN

BTN: § 128

Utredning:

Enligt räddningslagen (ÅFS 2006:106) 4 kap. ska det i varje åländsk kommun finnas
ett beslut över vilken nivå på räddningstjänstservice man erbjuder sina
kommuninvånare.
Beslutet ska innefatta en fastslagen miniminivå på de personella och materiella
räddningsresurser som kommunen erbjuder sina kommuninvånare. Dessutom skall
man fastslå målsättningar för utveckling av verksamheten under den tidsperiod som
beslutet avser.

Nu gällande servicenivåbeslut löper ut vid årsskiftet 2020/2021.

Servicenivåbeslutet för Föglö kommun har tidigare förlängts med ett år (2019-2020)
med hänvisning till det reformarbete som pågår gällande en för landskapet Åland
gemensam räddningsmyndighet.
Arbetet med en gemensamma kommunala räddningsmyndigheten för landskapet
Åland föll som bekant då Jomala kommun som huvudman för RÅL sade nej till
avtalsförslaget. Detta innebär att Mariehamn fortsätter som räddningsmyndighet för
Föglö kommun. Avtal om bl.a. gemensam befälsjour har sagts upp med avtalsparten
Jomala och upphörandet träder i kraft den 14 december 2020. Mariehamns
räddningsverk ges då möjligheten att tillsammans med sina avtalsparter kunna
utveckla såväl myndighetsfunktion som operativ samverkan i egen riktning för att
uppnå så goda syneriger som möjligt.

Räddningschefens förslag:

Nuvarande servicenivåbeslut för 2020 förlängs med ett år för att gälla även 2021.
Under 2021 ska ett nytt servicenivåbeslut arbetas fram i samstämmighet med
kommunen, dess avtalsbrandkår och Mariehamns räddningsverk. Det nya
servicenivåbeslutet ska ersätta det gamla. Servicenivåbeslutet ska förnyas varje
mandatperiod.

Beslut:

Godkänns.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 129 16.11.2020 8/1

ANSÖKAN OM BYGGLOV BENNY & ELIN MATTSON GRANBODA

BTN: § 129

Ärendet avfördes från föredragningslistan.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 130 16.11.2020 9

ÅLANDS SCHAKT AB ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD BYGGTID FÖR PROJEKTET EKHOLM

BTN: § 130

Ålands Schakt Ab har lämnat in en anhållan om förlängning av byggtiden gällande
Ekholms bostadsområdet. Företaget anhåller om en (1) veckas förlängning. Enligt
tecknat entreprenadkontraktet skall projektet med Ekholms bostadsområde vara
färdigställt per den 15.12.2020.

Bilaga 2, BTM: § 130/16.11.2020
Ålands Schakt Ab:s anhållan

Entreprenören lyfter två punkter som motiverar en (1) veckas förlängning:
1. Den största orsaken till anhållan om förlängningen är den större förekomsten

av berg. Avviker väsentligt från den projekterade mängden.
2. Den andra orsaken är COVID 19 och THL´s anvisningar gällande daghem

och skolor där föräldrar är tvungna att vara hemma med barn. Detta avspeglar
sej på företagets sjukfrånvaro och förmåga att utföra arbeten. Dagens
allmänna COVID-situationen var inget som i anbuds förfarande var känt.

De framförda orsakerna motiverar en förlängning av entreprenatiden med en (1)
vecka.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden beviljar företaget ansökt förlängning av
entreprenadtiden med en (1) vecka t.o.m. den 22.12.2020.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ
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§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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Kommun-
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Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 131 16.11.2020 10/1

”SVARTBYGGE” I FINHOLMA BY

BTN: § 131

Byggnadsinspektören var på tjänsteärende i kommunen och i samband med detta
upptäcktes ett lusthus placerat på en fastighets brygga som inte har varit
behandlat/anmält av/till byggnadsnämnden ett s.k. ”svartbygge”.
Byggnadsinspektören kontrollerade på vems fastighet byggnaden är belägen på.
Efter kontroll kunde byggnadsinspektören konstatera att lusthuset är beläget på
fastigheten Lillbacka 62-407-1-43 i Finholma by. Hänvisande till plan och bygglagens
(2008:102) § 93 skall byggnadsnämnden utan dröjsmål uppta ärendet till behandling.

Hänvisande till plan- och bygglagen (2008:102) § 95, vilken är skriven enligt följande:
”Den som utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i denna lag börjar bygga eller
vidtar någon annan åtgärd eller försummar sin skyldighet på ett sätt som strider mot
denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall för
byggnadsbrott dömas till böter eller fängelse i 3 månader.

Byggnadsnämnden ska göra polisanmälan om inte gärningen eller försummelsen
med hänsyn till omständigheterna ska beaktas som ringa och det allmänna intresset
inte kräver att åtal väcks.”

Gällande strandnära bebyggelse kan man konstatera att det är reglerat i den
kommunala byggnadsordningen. S.k. strandnära byggnader är enligt kommunens
byggnadsordning; strandbastu på högst 15 m², båthus och sjöbod. Alla andra typer
av byggnader skall uppfylla 30-metersregeln i enligthet med den kommunala
byggnadsordningen pt. 4.1.

I kommunens byggnadsordning pt. 2.2 reglerar att det är anmälningsplikten för
lusthus.

Byggnadsinspektören skickade ett brev omgående till fastighetsägaren gällande det
uppförda lusthuset på fastigheten 62-407-1-43, Lillbacka i Finholma by.
Fastighetsägaren uppmanades att ge en förklaring till varför lusthuset har uppförts
strandnära. Fastighetsägaren har avgett följande förklaring till den vidtagna åtgärden;
”Uppförandet av lusthuset på bron vid vår stuga på Finholma gjordes i tron att det var
en godkänd byggnad.
Bakgrunden till detta är ett missförstånd från min sida vid en muntlig fråga angående
möjligheten för en dylik byggnad till byggnadsinspektör Skaag gjord i samband med
ett annat ärende.
Byggnaden kommer att monteras ner under våren 2021 och platsen vara klar för
inspektion senast i maj 2021.
Lusthuset kommer inte att på nytt att placeras på tomten.”
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Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 131 16.11.2020 10/2

BTN: § 131

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsnämnden antecknar sig fastighetsägarens förklaring till nämndens
kännedom. Byggnadsinspektören ges i uppdrag att verkställa en syn vid fastigheten
62-407-1-43 Lillbacka i maj 2021 för att konstatera att fastighetsägaren har monterat
ned lusthuset i enlighet med given förklaring.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 132 16.11.2020 11/1

SLUTRAPPORT GÄLLANDE PLANERING AV NYTT RENINGSVERK AVGE UTLÅTANDE

BTN: § 132

Kommunfullmäktige fattade vid sammaträde 19.12.2017 förhandsbeslut om att
verkställa nybygge av ett avloppsreningsverk. Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med
följande uppdrag;
 Framtagande av förslag till byggnadsplats
 Framtagande av färdigt underlag för anbudsbegäran om detaljprojektering av

nytt verk
 Redogörelse för vilka delar av nuvarande verk som ev. kan återanvändas i det

nya avloppsverket
 Redogörelse för nuvarande reningsverks bortflyttande och sanering av

platsen
 Uppsakattad tidsplan i månader fr.o.m. inbegäran av detaljprojektering fram

till ibruktagande av reningsverket, om möjligt tidsplan för arbetets olika delar
 Kostnadsberäkning innefattande alla kostnader fram till färdigt driftsatt

avloppsreningsverk samt behövliga pumpstationer m.m.
 Övriga för projektet väsentliga uppgifter

Följande målsättningar fastsälldes för arbetsgruppen av kommunfullmäktige;
 Ett avloppsreningsverk för minst 1500 – 2000 pe med tillhörande

avvattningsanläggning
 Anläggningen skall vara helautomatiserad (enkel att sköta) och inte kräva

många manuella moment
Enligt kommunfullmäktiges beslut är målsättningen också att driften skall privatiseras
när det nya reningsverket tas i bruk.

Arbetsgruppen har nu lämnat sin slutrapport för planering av nytt reningsverk.
Aretsgruppens framför följande slutsatser/förslag;

1. Nybygge enligt alternativ A med en kostnadskalkyl på 3.327.600,00 euro exkl.
moms där verksamheten fortsätter som idag med att fiskindustrierna pumpar
sitt vatten obehandlat till reningsverket.

2. För att projektet med ett nytt reningsverk skall vara möjligt att genomföra
bedömer arbetsgruppen att extern finansiering på minst 60 % av totalsumman
behövs för att avgifterna inte skall bli orimligt höga.

3. En differentierad taxa för industrierna och liknande verksamheter införs där
kostnaden stiger i förhållande till föroreningsgraden. Ett sätt att uppmana
industrierna att i högre grad rena sitt avloppsvatten själva.

4. Alternativ 1 för överföringsledning från Ekholm.

Bilaga 3, BTN: § 132/16.11.2020
Slutrapport nytt reningsverk
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Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 132 16.11.2020 11/2

BTN: § 132

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig rapporten till kännedom och omfattar
de av arbetsgruppen framförda slutsatser/förslag.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 133 16.11.2020 12

DELGVINING SKRIVELSER OCH BESLUT

BTN: § 133

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Frej Peter Kenth Isaksson har överlåtit hela fastigheten

Prästbo 62-418-2-92 i Prästgården by till Ulf Erik Gunnar Gustafsson.
- Fastighetsöverlåtelse; Gunnar Mattieas Måhl och Monika Kyllikki Strandell har

överlåtit hela fastigheten Sjösala 62-402-2-41 i Björsboda by till Janis Butans och
Laila Butane.

- Kommunstyrelsens beslut gällande Tulluddens hyra för år 2021.
- Hyreskontrakt med Tullverkets semesterstödsstiftelsen gällande Tulludden.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Företagarhusets hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande slutredovisning av 2 st lägenheters

totalrenoveringar i Annagårdens pensionärsbostäder.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande slutredovisning av byte av yttertak

på Tulludden.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande semesterarrangemang under

vintersemestrarna 2020-2021.
- Fastighetspersonalens vintersemestrar 2020 – 2021.
- Socialsekreterarens beslut gällande uppsägning av lägenhet 7 i Annagårdens

pensionärsbostäder.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 30 – 32.
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll §§ 16 – 17.
- Analysrapport Degerby avloppsverk 28.10.2020.
- Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyn dighets myndighetsbeslut 12.10.2020

gällande Skärgårdsvarvet.
- Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighets hörande gällande synen av Degerby

vattenverk den 29.10.2020.

Förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig ovanstående skrivelser och beslut till
nämndens kännedom.

Beslut:

Godkänns.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 122 - 133 16.11.2020 13

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD

Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:

§§ 122, 127 - 128, 132

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna §§ 123 - 125, 133

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:

§§ 126, 130

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

BESVÄRSUNDERVISNING

Kommunalbesvär

Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 96 § plan- och bygglagen (2008:102) anföras över följande paragrafer;

§§ 129, 131 Se särskilt anslag.

Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 36 § landskapslagen om renhållning anföras över följande paragrafer;

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer:

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.

Besvärsmyndighet Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

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.

Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandes namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besvärande eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.

Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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