
 
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det genom : 

 

1/ RÄTTELSEYRKANDE  

FörvaltningsL (2008/9) 41 §.  
Yrkandet skall göras inom 30 dagar från beslutet,  den dagen beslutet fattades inte medräknad. Om beslutet postas anses 
delfåendet ha skett sjunde dagen från postandet. Av rättelseyrkandet ska framgå vilket beslut som avses, hurdan rättelse 
som begärs och på vilka grunder rättelse begärs. 
 
Myndighet dit rättelsyrkande skriftligen riktas och lämnas är  
 
Fordonsmyndigheten på Åland, Möckelövägen 58, 221 20 Mariehamn 
Email: fma@fma.ax 
 
2 / BESVÄR 
Enligt FörvaltningsL (2008/9) 42 § kan besvär anföras i förvaltningsdomstolen över ett förvaltningsbeslut. Det beslut som 
Fordonsmyndigheten har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får således överklagas genom besvär hos Ålands 
förvaltningsdomstol. I  besväret skall  det  redogöras  för  de  krav  som  ställs  på  innehållet  i  och  bilagorna  till  
besvärsskriften.  
 

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101  MARIEHAMN 
Emal: aland.fd.@om.fi 
   

För behandling av ändringssökandet i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift. 
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) 2§ är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 €. 
Rättegångsavgiften tas inte ut, om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. 
 
Besvärsskriften ska tillställas Ålands Förvaltningsdomstol senast den trettionde (30) dagen från den dag beslutet/beslut i 
rättelseyrkande  delgivits, denna dag inte medräknad. Besvärsskriften kan på eget ansvar sändas per post, email eller med 
bud. Till posten ska handlingarna inlämnas i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden utgår. Besvärsskriften anses ha 
kommit myndigheten till kännedom den dag den anlänt dit. 
 
Part skall uppge att till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas bli gjorda i det, samt de grunder på 
vilka ändring söks. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas: 
1) det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i orginal eller avskrift 
2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden börjat; samt 
3) de handlingar till vilka ändringssökanden hänvisar som stöd för sitt yrkande, såvida de ej tidigare har getts till 
myndigheten. 
 
I besvärsskriften ska uppges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga 
företrädare eller ombud eller om besvärsskriften uppgjorts av någon annan, skall även dennas namn och hemkommun 
uppges i besvärsskriften. 
 


