
Besvärsanvisning till beslut som fattats med stöd av avfallslagen

Ändring i HRM:s beslut som fattats med stöd av avfallslagen (646/2011) kan sökas hos Helsingfors
förvaltningsdomstol antingen genom förvaltningsbesvär eller genom kommunalbesvär.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Beslut som HRM har fattat med stöd av 137 § i avfallslagen får överklagas genom besvär i
förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), med
undantag av nedan separat nämnda beslut som fattats med stöd av avfallslagen och vilka får överklagas
genom kommunalbesvär på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015).

Rätt att anföra besvär

Besvärsrätt enligt 138 § i avfallslagen har

1) den vars rätt eller fördel saken kan beröra, (part)

2) en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd, naturvård
eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde den aktuella miljö- eller
hälsopåverkan framkommer,

3) den kommun där verksamheten är placerad eller en annan kommun där verksamhetens miljö-
eller hälsopåverkan framkommer,

4) närings-, trafik- och miljöcentralen samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun
där verksamheten är placerad och i kommunerna inom verksamhetens influensområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvär ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.
Beslutet anses dock ha kommit till myndighets kännedom den dag brevet anlänt.

Vid delgivning på vanlig elektronisk väg anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att brevet
sändes, om inte något annat visas.

Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande
vardag.

KOMMUNALBESVÄR

Beslut som fattats om godkännande av kommunala avfallshanteringsföreskrifter och om avfallstaxan
samt beslut som HRM har fattat med stöd av 37 § (avfallstransport som ordnats av
fastighetsinnehavaren) och 43 § 1 mom. i avfallslagen (överföring av avfallshanteringens serviceuppgifter
på bolag som ägs av kommunerna) får enligt 137 §, 3 mom. i avfallslagen överklagas genom besvär på
det sätt som anges i kommunallagen (410/2015).

Rätt att anföra besvär

Kommunalbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. När det gäller ett beslut av en samkommuns
myndigheter får besvär anföras även av samkommunens medlemskommuner och deras
kommunmedlemmar.



Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet
som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider mot lag.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.

Besvär ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan
besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid
delgivning på vanlig elektronisk väg anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att brevet sändes,
om inte något annat visas.

En HRM:s medlemsstad eller medlem av denna anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att
protokollet finns tillgängligt i det allmänna datanätet (www.hsy.fi).

Delgivningsdagen räknas inte in i besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande
vardag.

Besvärsmyndighet och inlämnande av besvärsskrift

Ändring av beslut kan sökas genom förvaltnings- och kommunalbesvär hos Helsingfors
förvaltningsdomstol (besvärsmyndighet). Besvärsskriften ska vara framme senast den sista dagen av
besvärstiden före tjänstetidens slut. Om besvärsskriften sänds per post eller e-post sker det på
avsändarens eget ansvar.

Besvärsmyndighetens kontaktuppgifter:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Postadress: Domstolarna-huset Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS
Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Telefonnummer: Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån-fre kl. 8.00–16.15)
Fax: +358 29 56 42079
Växel: 029 56 42000

Besvär kan även anföras i förvaltnings- och specialdomstolars e-tjänst på adressen:
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/.

Besvärens form och innehåll

Besvär ska anföras skriftligen. Även en elektronisk handling uppfyller kraven på skriftlig form.

I besvärsskriften 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) de grunder på vilka ändring yrkas,

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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/


Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar
som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera
processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför
sig till rättegången.
Till besvärsskriften ska följande fogas:

1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,

2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan
tidigare har tillställts myndigheten.

Domstolsavgift

Av den som har inlett saken tas en domstolsavgift ut i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om
domstolsavgifter (1455/2015). Enligt lagen om domstolsavgifter och Justitieministeriets förordning
(1383/2018) uppgår domstolsavgiften för ärende som har inletts vid förvaltningsdomstolen efter den 1
januari 2019 i regel till 260 euro, om inte förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för
ändringssökanden.


