
ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN 
 
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka rättelse i beslutet hos Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland. Rättelse gällande behandlingsavgiften söks i samma ordning som i det huvudsakliga 
ärendet. 
 
Tid inom vilken omprövning ska begäras 
Tidsfristen för att begära omprövning är trettio (30) dagar från den dag då mottagaren fick del av beslutet. 
Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från det att kungörelsen och beslutet i ärendet har 
publicerats på NTM-centralens webbplats. Dagen för delfåendet räknas inte in i tidfristen för 
omprövningsbegäran. Om den sista dagen av tidsfristen infaller på en helgdag, en lördag, 
självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen ännu följande vardag.  
 
Tidsfristen för omprövningsbegäran går ut 18.7.2022. 
 
Innehåll och undertecknande av omprövningsbegäran 
Omprövningsbegäran, som ska upprättas skriftligen, riktas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 
Finland. I omprövningsbegäran ska anges 
- namn och hemkommun för den som begär omprövning, 
- postadress och telefonnummer samt eventuell e-postadress, under vilka meddelanden i ärendet kan 
tillställas den som begär omprövning, 
- det beslut som omprövning begärs i, 
- till vilka delar omprövning begärs i beslutet och vilka ändringar som yrkas, 
- de grunder på vilka omprövning begärs. 
 
Om talan för den som begär omprövning förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan 
person har upprättat omprövningsbegäran, ska i omprövningsbegäran även uppges namn och hemkommun 
för denna person.  
 
Den som begär omprövning, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna omprövningsbegäran, 
om den inte skickas elektroniskt (fax eller e-post). Om kravet på underskrift vid elektronisk kommunikation 
föreskrivs särskilt. 
 
Bilagor till omprövningsbegäran 
Till omprövningsbegäran ska bifogas 
- närings-, trafik- och miljöcentralens beslut i original eller en kopia av det, 
- de handlingar som den som begär omprövning grundar sin begäran på, om dessa inte redan tidigare har 
tillställts myndigheten, 
- fullmakt för eventuellt ombud eller utredning av ombudets befogenhet. 
 
Inlämnande av omprövningsbegäran 
Omprövningsbegäran ska inom tidsfristen lämnas in till registraturen vid det huvudsakliga 
verksamhetsstället i Vasa för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Omprövningsbegäran 
kan lämnas in personligen eller på avsändarens ansvar också skickas med post, bud, fax eller e-post. Till 
posten ska ombudsbegäran lämnas in i så god tid att den är framme vid regionförvaltningsverket senast den 
sista dagen av tidsfristen före ämbetsverket stänger. Omprövningsbegäran som framförs elektroniskt (fax 
eller e-post) ska levereras så att den finns tillgänglig i mottagningsapparaturen eller i datasystemet så att 
meddelandet kan behandlas den sista dagen av tidsfristen före tjänstetidens utgång. 
 
Behandlingsavgift 
Av den som begär omprövning uttas en avgift på 130 euro för behandlingen av ärendet vid 
regionförvaltningsverket (Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2022, 201/2022). 
 
Kontaktinformation till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, verksamhetsstället i Vasa: 
Postadress: PB 200, 65101 VASA 
Besöksadress: Wolffskavägen 35, VASA 
E-post: registratur.vastra@rfv.fi  (E-postbilagor högst 10 MB) 
Telefonväxel: 0295 018 450 
Tjänstetid: 8.00–16.15 
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