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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Begäran om omprövning av undantagsbeslut som fattats av tjänsteinnehavare

Rätt att begära omprövning har:
1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,
2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig

mån kan påverka,
3) den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan,
4) den, vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar,
5) kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar,
6) inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller

miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet, samt
7) en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde (193 § i markanvändnings- och bygglagen).

Myndighet till vilken begäran om omprövning riktas
Begäran om omprövning riktas till den tjänsteinnehavare som fattat beslutet och skickas till adressen:

Samhällstekniska utskottet
Grankulla stad E-post: registratur@grankulla.fi
Registraturen Tfn: 09 50561
Grankullavägen 10 Fax: 09 5056 535
PB 52, 02701 GRANKULLA Registraturens öppettid: kl. 8.00–15.45

Tiden för begäran om omprövning och när den börjar
Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från den dag då beslutet meddelats och lämnas in till
registraturen senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

Dagen då beslutet meddelats räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för att
begära omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en
helgfri lördag, får begäran om omprövning lämnas in den första vardagen därefter.

Omprövningsbegärans form och innehåll
Begäran om omprövning ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. I
begäran om omprövning ska uppges:
- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och andra behövliga kontaktuppgifter,
- vilket beslut omprövningsbegäran riktar sig till,
- till vilka delar man begär omprövning av beslutet och hurdan omprövning man begär,
- grunder på vilka omprövning begärs,
- e-postadress, om myndighetens beslut i ärendet får delges elektroniskt.

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan har
upprättat omprövningsbegäran, ska även denna persons namn, hemkommun och postadress uppges i
omprövningsbegäran.

Omprövningsbegäran ska undertecknas av den som begär omprövning, eller av den lagliga företrädaren eller
ombudet. Ombudet ska vid behov visa fullmakt. Ett elektroniskt dokument behöver dock inte kompletteras med en
underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet eller integritet.

Till begäran om omprövning ska bifogas:
- det beslut i original eller kopia som omprövningsbegäran riktar sig till,
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sin begäran om omprövning, om de inte redan tidigare

har lämnats till myndigheten.


