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        §  71 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Byggnadstekniska nämnden § 71  / 21.11.2022 
 
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en 
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande (I Vårdös byggnadstekniska nämnd 4 medlemmar). 
 
På kommunens digitala anslagstavla har onsdagen den 16.11.2022 kungjorts att 
byggnadstekniska nämnden sammanträder måndagen den 21.11.2022 på 
kommunkansliet i Vårdö kl. 19.00 och att protokollet är publicerat på kommunens 
digitala anslagstavla den 22.11.2022. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har e - postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 16.11.2022  Samma dag har möteskallelsen e -
postats åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 
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        § 72  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 72 / 21.11.2022 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och John Sjögren i tur 
att verka som protokolljusterare förutsatt att de inte är jäviga. 
 
Byggnadsinspektören meddelar ordföranden och protokolljusterarna per sms när 
protokollet är klart för justering. Protokollet sänds samtidigt per e-post åt de 
ledamöter som har internet.  
 
Protokollet justeras och undertecknas senast dagen innan det är framlagt för 
allmänheten till påseende. 
 
Beslut:  
 
Magnus Lundell och John Sjögren utses att justera protokollet för mötet. 
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      §  73   BYGGLOV OM-/TILLBYGGNAD AV SJÖBOD TILL BASTU PÅ BJÖRKGÅRD 1:78 
                  I TÖFTÖ 

 
Byggnadstekniska nämnden § 73  / 21.11.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
Påvals Göran anhåller om bygglov för om-/tillbyggnad av sjöbod med bastu om 5  m2 och 
totalyta om ca. 14 m2 på  Björkgård  R:nr 1:78 i Töftö. 
 

                                    Byggnaden uppförs och får fasad av trä med pulpettak belagt med plåt. 
 
                                    Ägaren av byggnad har fullmakt av fastighetens ägare. 
 
                                    Bastuvatten leds till stenkista. 
   

Byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggnadslov beviljas med följande villkor. 
 
Byggande skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från byggnadslovets 
beviljande. 
 
Om byggnadens placering är närmare rågräns eller tillandning än 5 m skall rågrannes 
tillstånd inhämtas. 
 

                                    Braskamin och skorsten installeras enligt tillverkarens anvisningar. 
 

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. 
Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 

        
 
                                     Beslut 
 
                                     Enligt förslag. 
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      §  74   BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ BERGHÄLLA 1:20 I 
                  GRUNDSUNDA 
 

Byggnadstekniska nämnden § 74  / 21.11.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
Bordlagt ärende. Sökanden har inhämtat godkännande av övriga delägare till fastigheten 
för uppförande av bastun samt från samfälligheten gällande bastuns placering nära 
tillandning.  

 
Byggnadstekniska nämnden § 57  / 19.9.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
Mattsson Mats-Ola anhåller om bygglov för nybyggnad av strandbastu om 4 m2 på  Berghälla R:nr 
1:20 i Grundsunda.  
 
Byggnaden placeras ca. 15 m från strand in en liten vik. Tomten består mestadels av berg. 
 

                                      Byggnaden har uppförts med fasad av stock/plank pulpettak belagt med svart shingel. 
                                      Samma färgsättnings som fritidshus på väggar rött med vita detaljer. 
                                     
   

Byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggande skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från byggnadslovets beviljande. 
Byggnaden redan uppförd. 
 
Tvättvatten leds till stenkista eller prefabricerat bastuavlopp. 
 
Övriga delägare i fastigheten Berghälla 1:20 skall underteckna och godkänna byggnationen.  
 
Om byggnaden uppförs närmare än 5 m från rågräns mot tillandning skall tillstånd 
från samfälligheten inhämtas. 

 
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. Syner: 
Kanalsyn och slutsyn. 

        
 
                                     Beslut 
 
                                     Ärendet bordläggs tills övriga ägare av fastigheten skrivit under att de godkänner  
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           74   FORTSÄTTNING BYGGLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ BERGHÄLLA  
                  1:20 I GRUNDSUNDA 
 
                               Byggnadsinspektörens förslag: 

 
Byggnadslov beviljas med följande villkor. 
 
Byggnaden redan uppförd. 
 
Tvättvatten leds till stenkista alternativt prefabricerat avlopp för bastu. 
 

                                     Braskamin och skorsten installeras enligt tillverkarens anvisningar. 
 

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. 
Syner: kanalsyn och slutsyn. 

        
 
                                     Beslut 
 
                                     Enligt förslag. 
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                     § 75  ANBUD AVFALLSHANTERING  2023 -2026 
 

               Byggnadstekniska nämnden § 75/21.11.2022 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avfallstransport och behandling av avfall från kommunens återvinningsstationer och 
återvinningscentral har ånyo med ändringar varit utbjuden sedan 26.10.2022. Anbud skall 
vara kommunen tillhanda senast 9.11.2022 kl.15 (kl.16 har varit angivet på en plats på 
kommunens hemsida). 
 
Anbud kan lämnas i två delar tömning av återvinningsstationer och tömning av 
återvinningscentral. Alternativ insamling / återvinning kan anbudsgivare ge förslag på. I 
den nya anbudsrundan har justeringar gjorts för det avfall som det finns producentansvar 
för. Hämtning och mottagning av metall och småmetall görs av skrotföretag.  
 
Inkomna anbud öppnades av kommundirektör och kommuntekniker den 9 november 
2022. Anbudens antal är fyra dock är ett för enbart metall och småmetall.  
Prislista från ett företag finns gällande avfallsmottagning och behandling då ett par 
anbudsgivare angett att det gäller vilket även är möjligt enligt anbudsförfrågan. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att det för kommunen totalekonomiskt 
fördelaktigaste anbudet antas. Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått fullmakt 
att teckna avtal.  

 
Målet i upphandlingen är att transporterna från Vårdö minskar detta gäller främst 
nyttomaterial som transporteras bort.  
 
Kommunfullmäktige tar upp ärendet gällande kommunen avfallshantering den 16 
november 2022 och hur många fraktioner man avser att sortera 2023 och framåt.  
Antagande av anbud är beroende av beslutet så på mötet gås inkomna anbud igenom och 
ett förslag om antagande tas beslut om. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 16 november 2022 att det vidare skall utredas mindre 
antal fraktioner och återremmitterade det till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
 
Förhandlingar pågår med målet att få ner antalet transporter och eventuellt fraktioner. 
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                     § 76  ÅTERREMMITERING TAXOR OCH AVGIFTER 2023 
 

               Byggnadstekniska nämnden § 76/21.11.2022 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen återremmitterade byggnadstekniska nämndens taxor. Målsättningen 
är att uppnå kostnadstäckning beträffande avfall-, vatten- och avloppsavgifter. 
 
Byggnadstekniska nämnden skall ha förslag på ändringar och justeringar av taxor: 
 
Nämndens taxor: 
 
- Bygglovsavgifter 
- Avloppsvattenavgift 
- Vatten bruksavgift 
- Vatten grundavgift 
- Vatten mätarhyra 
- Vatten och avloppsanslutning. 
- Avfallshanteringsavgifter beroende av hushållets storlek samt fritidshus. 
- Snöplogning 
- Hamnhyra 
 
 
Nya taxor: 
 
- Laddning av elbilar personal och andra .  
- Användning av motorvärmare personal och övriga. 
- Hyra för pumpstation avlopp. 
 
 
Förslag gällande taxaförändringar enligt bilaga 1. 
 

 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Bygglovsavgifter justeras i vanlig ordning av kommunstyrelsen vartannat år. Vilket innebär 
att justering är aktuellt till 2023. Det som kan justeras med samma grund är 
avloppstillstånden som även ligger under byggnadsinspektionen. 
 
Avloppsvattenavgift: 
 
Från och med hösten 2022 mäts vattenanvändning vilket gör att det 2023 kan 
internbokföras. Avloppsavgiften justeras enligt konsumentprisindex och därmed skall en 
högre andel självfinansiering uppnås. Avgift hyra för pumpstation börjar tillämpas. 
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                     § 76  FORTSÄTTNING TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

 
Vatten bruks-, grundavgift och vattenmätarhyra: 
 
Från och med hösten 2022 mäts vattenanvändning vilket gör att det 2023 kan 
internbokföras. Revisionsrapporten för 2021 anger att täckningsgraden är för låg.  
En höjning av grundavgift vatten med 20 € / anslutning ger en intäkt om ca. 4500 € 
grundavgiften blir då 100 € / anslutning totalt. Bruksavgiften föreslås höjas med 10 
cent/m3 då Bocknäs vattens höjning vid årskiftet 2022/-23 är 5 cent/m3 och ytterligare 
höjningar kan komma i mitten av 2023. 
 
Vattenanslutning: 
 
Innehållet i vad som ingår i anslutningsavgiften ändras så att det till vattenmätaren ej 
levereras avstängnings- och vattenventil och längsta grävsträcka som ingår i 
anslutningsavgiften är 100 m. Revisionsrapporten för 2021 anger att täckningsgraden är 
för låg. Förslaget är att vattenanslutningsavgiften höjs till 3500 €. 

 
Avloppsanslutning: 
 
Innehållet ändras så tillvida att årsavgift börjar tas ut för pumpstationer. Då anslutningar 
har gjorts har fastigheter med pumpstation fått mer grävning utförd inom 
anslutningsavgiften än de som har möjligheten till självfallsledning. 
Avloppspumpstationerna är servicekrävande och en tidigare fastslagen hyra fanns ända 
till år 2015. Den har dock aldrig tillämpats. 
Framöver justeras längsta grävbara sträcka som bekostas av anslutningsavgiften till 100 m 
för tryckledning och 50 m för självfall. Förslaget är även att anslutningsavgiften ökar till 
4500 € tillägg § 76 21.11.2022. 

 
Enligt tidigare beslutsförslag skall samtliga kostnadskalkyler för vatten- och 
avloppsanslutning godkännas av byggnadstekniska nämnden.  
 
Laddning av el-/hybridbil: 
 
Ny taxa då det troligen blir vanligare att inneha elbil och beroende på sträcka till 
arbetsplatsen så är man beroende av laddning. Beslut enligt BTN §67 24.10.2022. 
 
Användning av motorvärmare personal och övriga: 
 
Beslut enligt BTN §67 24.10.2022. 
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                     § 76  FORTSÄTTNING TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

 
Avfallshanteringsavgifter:  
 
I dagsläget är intäkterna från avfallshanteringsavgifter ca. 73.000 euro och utgifterna för 
avfallshanteringstjänsten har 2021 varit ca. 83.000 euro. Sedan tillkommer utgifter för 
diverse material samt lön till återvinningscentralens skötare totalt ca. 7000 euro. 
 
Om man genom minskad sortering av avfall som hör till producentansvar kan få ner 
kostnaderna till en del så föreslås en höjning av taxorna med 3%.  
 
Då det i nuvarande entreprenad inte funnits avgiftstaxor för olika avfallsslag som lämnas 
vid återvinningscentralen förutom för företag så föreslås nu en taxa för varje påbörjad m3 
över den kostnadsfria bilsläpvagnen / 1 m3. 
 
Förslag finns om att kommunen för eget internt avfall skall nyttja en återvinningsstation 
om beslut tas om detta alternativt görs en beräkning om ungefärliga mängder som 
kommunens olika enheter producerar / år. 
 
Snöplogning: 
 
Plogning av privata infarter. Två avgifter för privata hushåll och pensionärer. Förhöjs med 
ca. 10% och skall vara jämna summor. Beslut enligt BTN §67 24.10.2022. 
 
Hamnhyra: 
 
Gäller i dagsläget uppläggning av båtar samt landning av fisk i Hummelvik. Inget nyttjande 
för detta på flertalet år. Då kajen i Hummelvik är i dåligt skick är förslaget att angöringar 
skall ske på egen risk men för el och vatten kan avgift tas ut. Kvarstår uppläggning av båt 
på land i Hummelvik på samma nivå som tidigare. 
 
Införande av ishusavgift för hämtning av is.  
 
Beslut enligt BTN §67 24.10.2022. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med följande tillägg: 

                                     Avfallsavgifterna eventuellt kan hållas på samma nivå som 2022 genom den upphandling  
                                     som pågår annars föreslås 3% höjning. Intern bokföring av kommunens egna  
                                     vatten/avlopp och avfall skall tas i beaktande. 
                                     En bygglovsavgift läggs till listan: Har byggnation gjorts eller påbörjats före beviljat 
                                     bygglov så påförs 100% på avgiften. 
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                     § 77  ÅTERREMMITERING INVESTERINGAR 2023 
 

               Byggnadstekniska nämnden § 68/24.10.2022 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen återemitterade investeringsdelen i budget och ekonomiplan 2023 till 
byggnadstekniska nämnden. Åtgärder vid Strömsgården skall prioriteras. 
 
Byggnadstekniska nämndens beslut gällande förslag till investeringar 2023 från BTN §68 
21.11.2022. 
 
- Dagvatten och dränering Strömsgården 30.000 euro 
- Golv centralkök Strömsgården 15.000 euro 
- Dörrbyten och ll värmepumpar radhus 15.000 euro 
- Vatten Västra Simskäla 25.000 euro 
- Planering av daghem tillbyggnad 3.000 euro 

 
Investeringar 2024 och 2025: 
 

- Vatten till Ängö, Bussö och Bergö  40.000 euro 2024 
- Tillbyggnad av daghem 80.000 euro 2024 
- Biltak och komplettering parkering Strömsgården 40.000 euro 2025 
 

Kommunteknikerns förslag: 
 
Förslag på investeringar: 
 
- Ny: Projektering Strömsgården 20.000 euro  
- Dagvatten och dränering Strömsgården 30.000 euro 
- Golv centralkök Strömsgården 15.000 euro 
- Dörrbyten och ll värmepumpar radhus 15.000 euro 
- Vatten Västra Simskäla 25.000 euro 
- Planering av daghem tillbyggnad 3.000 euro 

 
Investeringar 2024 och 2025: 
 
-   Ny: Renovering Strömsgården golv och inredning 200.000 2024 om möjligt 2023 
-   Tillbyggnad av daghem 80.000 euro 2024 
-   Biltak och komplettering parkering Strömsgården 40.000 euro 2025 
 
Nämnden diskuterar om omprioriteringar görs alternativt flyttas någon investering fram. 

  
Beslut: 
Enligt förslag. 
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                     § 78  SKÖTARE ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 

               Byggnadstekniska nämnden § 78/21.11.2022+ 
 

Ärendebeskrivning 
 
I Vårdö infos november nummer har intresseförfrågan funnits gällande skötsel av 
återvinningscentralen på beställning 1 oktober – 31 mars och ordinarie öppet 1 april – 30 
september med en arbetstid om ca. 3 timmar / vecka. 
 
Inget datum var utsatt för inlämnandet då det är en intresseförfrågan och fler 
ansökningar eller offerter kan inkomma.  
Ett anbud har inkommit när kallelsen skrivs från ett företag som gett offert om skötsel per 
timme. 
 
Kommunteknikerns förslag: 

 
Beslutet delegeras till kommuntekniker och kommundirektör. 
 
 

                                     Beslut: 
 
                                     Byggnadstekniska nämnden delegerar till kommuntekniker och kommundirektör att 
                                     I första hand anställa person alternativt ta beslut on att anta offert från företag. 

Nämnden till kännedom per e-post. 
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                    § 79  ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM  
 

               Byggnadstekniska nämnden § 79/21.11.2022 
 

Ärendebeskrivning 
 
- Investeringar 2022 genomgång och ekonomiskt utfall. Se övrigt ärende äskande om 

tilläggsanslag §80 

- Budget 2022 genomgång och ekonomi. Se övrigt ärende äskande om tilläggsanslag 
§80 

- Strömsgården ombyggnad / renovering. 
- Vattenlag och vägledning för små avloppsanläggningar vid känsliga områden på Åland 

ÅLR remiss.  
- Semester byggnadsinspektör / kommuntekniker. 
- ÅLR Miljöbyrås utlåtande om vindkraftverk på Simskäla och EU-kommisionens svar. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Nämnden tecknar ärenden till kännedom. 
 

                                     Beslut: 
 
                                     Nämnden tecknade ärenden till kännedom med tillägget att nämnden tar upp ärendet 
                                     till svar på remiss av vattenlagen den 16 januari 2022. 
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                         § 80  ÄSKANDE OM TILLÄGGANSLAG BUDGET 2022  
 

               Byggnadstekniska nämnden § 80/21.11.2022 
 

Ärendebeskrivning 
 
En uppföljning av ekonomin har diskuterats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
och på byggnadstekniska nämndens område kan det innan 2022 års slut kommer 
budgetöverskridningar att vara möjliga enligt följande: 
 
4605 Kommunalvägar 3000 euro för mer snöplogning och fördyrande skötselåtgärder 
som vägsaltning. 
 
4609 Vägbelysning 3000 euro för belysning av Vårdö Handels parkeringsplats och el till 
marknadsplats. 
 
5352 Fastighetsskötsel 10.000 euro för bygg och renoveringsarbeten i samband med 
byten av hyresgäster i lägenheter. Kontot 25351 Fastighetsskötsel investeringar har 
använts.  
 
6103 Privata vattenanslutning har ej anslag men intäkter inkommer i och med fakturering 
av vattenanslutningar utförs inkommande veckor, detta brukar inkomma på annat konto. 
Samma sak görs för konto 26117 Vatten till Simskäla. 
 
24626 Öjvägen investering i entreprenaden ingick totalt 400 m3 sprängning vilket 
överskreds med ca.135 m3 med följd att kostnaden för investeringen överskrids med ca. 
2500 euro 2022. 
 
Tidigare har äskats om 15.000 euro vardera för el och flisvärme. Vad detta blir i praktiken 
uppföljs kommande månader. 
 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Nämnden äskar om tilläggsanslag enligt följande: 
 
4605 Kommunalvägar – 3000 euro. 
4609 Vägbelysning – 3000 euro. 
5352 / 25351 Fastighetsskötsel – 10.000 euro 
6103 / 26117 Privata vattenanslutningar och Simskäla vatten följs upp. 
24626 Öjvägen – 2500 euro. 
 

                                     Beslut: 
 
                                     Enligt förslag. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer 76,77,78 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
 
Paragrafer  71,72,75,78,80 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda 
nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet:       

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
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 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 

   Byggnadstekniska nämnden i Vårdö 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 
Paragrafer: 71,72,75,78,80 
 
Yrkandet skall 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 kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vardera fall räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkan-
det, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
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, 22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 73,74 
Besvärstid: 30 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 kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från  
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
Beslutet är anslaget 22.11.2022 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 73,74 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från  
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
Beslutet är anslaget. 22.1.2022 
 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för 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. 

 


