ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Den vars rätt berörs av ett beslut som fattats av ett fiskeriområdes stämma eller styrelse eller av en
verksamhetsledare med stöd av lag om fiske 27 § 3 mom., får begära omprövning av beslutet hos
fiskeriområdets stämma på den grunden att beslutet inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med
lag, förordning eller fiskeriområdets stadgar eller avviker från nyttjande- och vårdplanen (NVP).
Omprövningsbegäran skall framställas skriftligen.
Innehåll och undertecknande
I omprövningsbegäran, som riktas till fiskeriområden, ska följande uppgifter ingå:
- namn och hemkommun för den som begär omprövning
- det beslut i vilket ändring söks, vilka delar av beslutet som ändring söks i, vilka ändringar som yrkas och på
vilka grunder
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress under vilka den som begär omprövning kan
tillställas meddelanden i ärendet.
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes laglige representant eller ombud, eller om
omprövningsbegäran har upprättats av annan person, bör också denna persons namn och hemkommun
meddelas i omprövningsbegäran. Den som begär omprövning, dennes lagliga representant eller ombud bör
underteckna omprövningsbegäran.
Bilagor
Till omprövningsbegäran ska bifogas
- det beslut som begäran gäller, i original eller kopia
- intyg över delfåendet eller annan utredning över den tidpunkt då tidsfristen för omprövningsbegäran
började
- ombudets fullmakt, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde
- de handlingar som den som begär omprövning anför som stöd för sitt yrkande, ifall dessa inte tidigare
tillställts myndigheten
Tidsfrist
Omprövning ska begäras inom 30 dagar från det beslutet delgivits.
Delgivning har skett den sjunde dagen efter den dag, då kungörelsen har publicerats på fiskeriområdets
webbplats http://abofisk.net.
Inlämnande
Omprövningsbegäran kan inlämnas till fiskeriområdet personligen, genom ombud eller bud, som betald
postförsändelse eller per e-post. Förmedlingen av omprövningsbegäran sker på avsändarens ansvar.
Omprövningsbegäran ska vara framme vid fiskeriområdet under tjänstetid innan tidsfristen på 30 dagar har
gått ut, för att omprövningsbegäran ska kunna prövas. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, en lördag,
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen till därpå följande
vardag till tjänstetidens utgång.
Behandlingsavgift
Beslutet på omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Besvär
Om rättelse inte företas, kan den som anhållit om rättelse söka ändring i beslutet genom besvär hos
Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsmyndigheten kan besluta om det beslut som klandras, kan
verkställas genast och före slutligt utslag givits, om särskilda skäl härtill föreligger och verkställandet inte gör
rättelseyrkandet gagnlöst. Till beslutet från behandlingen av rättelseyrkandet skall fogas anvisningar för
uppgörande av besvär (besvärsanvisning).
Kontaktuppgifter
Korpo-Houtskär-Iniö Fiskeriområde
Verksamhetsledare:
Olav Granström
Postadress:
c/o Åbolands Fiskarförbund, Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
Besöksadress:
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
Telefon:
+358-400-527 094
e-post:
olav.granstrom@abofish.net
Hemsida:
www.abofisk.net

