
BESVÄRSANVISNING 
 
Förvaltningsbesvär över undantagsbeslut 
 
Besvärsrätt i fråga om ett undantagsbeslut 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, 
7) en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde (193 § i markanvändnings- och 

bygglagen). 
 
Besvärsmyndighet 
Myndighet hos vilken förvaltningsbesvär anförs och kontaktuppgifter: 
 
Helsingfors förvaltningsdomstol E-post:  helsinki.hao@oikeus.fi 
Registratorskontoret  Tfn:  029 56 42000 
Sörnäsgatan 1  Fax:  029 56 42079 
00580 HELSINGFORS  Registraturens öppettid: kl. 8.00–16.15 
 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Tiden för förvaltningsbesvär och när den börjar 
Förvaltningsbesvär ska anföras inom 30 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 besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär 
infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, 
får besvär anföras den första vardagen därefter. 
 
Besvärens innehåll 
I besvären ska följande anges: 
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 
3) grunderna för yrkandena, 
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv. 
 
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 
ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan 
besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i 
kontaktuppgifterna. 
 
Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress (t.ex. e-postadress) till 
vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om flera personer anför 
besvär tillsammans, kan det i besvären anges att en av dem är kontaktperson. Om ingen kontaktperson har 
angetts är den person som nämns först i besvärsskriften kontaktperson. 
 
Ombudet ska vid behov visa fullmakt (lag om rättegång i förvaltningsärenden 32 §). 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 
Bilagor till besvären 
Till besvären ska följande fogas: 
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden 

börjat löpa, 
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare 

har lämnats till myndigheten. 
 
Rättegångsavgift 
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) kan förvaltningsdomstolen ta ut en rättegångsavgift för 
behandlingen av ett ärende som gäller ändringssökande. Avgiften är 270 euro från och med 1.1.2022 
(förordning 1122/2021). 


